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DEPARTAMENT
DE LA VICEPRESIDÈNCIA

DECRET
58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

PREàmbUL

I

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix en el seu article 134.1.d) que correspon 
a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’esport, que inclou en tot cas 
“l’establiment del règim jurídic de les federacions i els clubs esportius i de les entitats 
catalanes que promouen i organitzen la pràctica de l’esport i de l’activitat física en l’àmbit 
de Catalunya”. A més, també se li reconeix la competència exclusiva en la “regulació 
en matèria de disciplina esportiva, competitiva i electoral de les entitats que promouen 
i organitzen la pràctica esportiva”, d’acord amb la lletra e) de l’article 134.1 de l’EAC.

D’altra banda, el text únic de la Llei de l’esport de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (Llei de l’esport), inclou en el Títol Primer una sèrie 
de disposicions destinades a regular les entitats esportives. Tanmateix, aquesta 
regulació legal requereix un desenvolupament reglamentari per resoldre nombro-
ses qüestions. Si bé en aquests moments les entitats esportives estan regulades 
reglamentàriament, també és cert que aquesta regulació de les entitats esportives 
de Catalunya es troba dispersa en diversos reglaments que, a més, no s’acomoden 
a les previsions de la Llei de l’esport. Per tant, en primer lloc és inajornable adaptar 
aquesta regulació reglamentària al nou marc legal de l’esport a Catalunya a través 
d’un sol text que posi fi a la dispersió normativa.

II

A més de complir aquesta exigència, el Decret persegueix nombrosos objectius. 
En primer lloc, el Decret ordena algunes de les entitats esportives reconegudes per 
les disposicions reglamentàries fins avui: clubs, associacions esportives, agrupa-
cions esportives, unions esportives de clubs i associacions, federacions esportives 
uniesportives, federacions esportives poliesportives, grups esportius, Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya, etc.

En aquesta línia desapareix, per exemple, la figura del grup esportiu, que va 
gaudir d’una migrada acollida i es pot incardinar en la figura de club esportiu. Així 
mateix, el Decret elimina la distinció artificiosa entre club de lleure, club federat i 
club mixt. En tots els casos són clubs esportius que projecten la seva activitat sobre 
sectors diferents, o sobre un mateix sector amb objectius diferents, però no se n’ha 
d’inferir un règim jurídic propi i diferenciat.

Així l’article 5 de la Llei de l’esport defineix com a club esportiu o associació esportiva 
qualsevol entitat privada amb personalitat jurídica i capacitat d’actuar, formada per 
persones físiques, els objectius bàsics de la qual són el foment, el desenvolupament i 
la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva, sense cap afany de lucre.

En la mesura que els clubs i les associacions esportives que el Decret regula 
són associacions privades sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, 
s’ha optat per simplificar-ne el règim jurídic mitjançant la remissió a la normativa 
general en matèria d’associacions, llevat dels aspectes singulars que requereixin 
un règim especial. Aquest és el cas dels clubs esportius de règim simplificat que, 
donades les seves característiques, es poden organitzar mitjançant una estructura 
interna simplificada.

La regulació de les seccions esportives també és objecte de simplificació. No 
tenia sentit exigir-los tota una sèrie de requisits que no se sol·liciten a d’altres entitats 
esportives, com ara petició de documentació acreditativa de llicències urbanístiques, 
de titulacions, de la titularitat d’instal·lacions esportives, etc.

Disposicions

DISPOSICIONS
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Disposicions

El Decret regula part de la tipologia d’agrupacions esportives que existeixen 
actualment, concretament, les unions de clubs i associacions dedicades a fomentar 
la pràctica esportiva de les modalitats o disciplines que no assumeixi cap federació 
catalana. Requereixen una menció especial els consells esportius, que han estat ex-
closos de l’àmbit del Decret, així com la Unió de Consells Esportius de Catalunya. 
Aquestes entitats seran objecte d’una disposició específica en consideració al seu 
substrat públic rellevant. Finalment, es regulen per primera vegada les agrupaci-
ons esportives de tipus general, en concret, les agrupacions esportives territorials, 
definint-les com a agrupacions generals de clubs i entitats esportives en els àmbits 
territorials supracomarcals que defineixi la Generalitat de Catalunya.

III

En matèria de federacions esportives, les novetats que incorpora el Decret són 
nombroses. El text articulat, en contrast amb el mínim règim previst per als clubs 
i les agrupacions esportives, aborda amb detall el règim jurídic de les federacions 
esportives catalanes per raó del seu important paper en el sistema esportiu català.

La Llei de l’esport de Catalunya vigent és una disposició oberta que permet diferents 
opcions reglamentàries respecte al sempre delicat problema del nivell d’intervenció 
pública. És evident que, a causa del gran esforç pressupostari que l’administració 
esportiva catalana realitza en l’esport federat, l’especial interès públic subjacent en 
aquesta àrea de l’esport i el marc especial que posseeixen les federacions esportives 
catalanes sobre la respectiva modalitat esportiva, que impedeix el reconeixement 
de més federacions, queda justificada amb escreix certa intervenció pública sobre 
el sistema federatiu, tal com ha succeït fins avui.

El Decret, que inclou la fixació dels criteris bàsics per al reconeixement de modalitats 
i disciplines esportives, estableix el règim d’unicitat federativa per a cada modalitat 
esportiva, però contempla la possibilitat que una federació, per raons d’interès públic, 
pugui tenir adscrita més d’una modalitat esportiva. La unicitat significa que sobre 
cada modalitat esportiva només es preveu el reconeixement d’una federació espor-
tiva catalana que, d’aquesta manera, ostenta l’exercici de les funcions encomanades. 
Tanmateix, això no evita, per descomptat, que dues modalitats esportives puguin 
ser gestionades per la mateixa federació. A més, aquesta previsió reglamentària està 
d’acord amb la lloable tendència d’evitar l’atomització federativa.

El Decret mira de regular les competicions oficials i els calendaris federatius. En 
certa manera, aquestes matèries van passar desapercebudes en el vigent Decret 70/1994 
i mereixen una regulació que permeti superar les mancances manifestades fins avui. Les 
qüestions relatives a l’aprovació i el contingut dels calendaris oficials de les federacions 
esportives, així com els seus efectes, disposen de regulació pròpia. Així mateix, cal asse-
nyalar que es regula una realitat molt present en el món de les competicions esportives: 
les competicions mixtes amb la participació de federats i no federats.

El nou text reglamentari permet expressament que les federacions esportives 
més modestes prescindeixin d’un òrgan col·legiat d’administració, funció que pot 
desenvolupar el/la president/a de la federació respectiva. S’ofereix cobertura legal 
a les juntes directives universals, realitzades sense convocatòria prèvia, a l’adopció 
d’acords urgents emprant les noves tecnologies de la comunicació i la informació, 
i a la realització de notificacions per mitjà d’aquestes tecnologies.

En matèria de mandats de les juntes directives, se segueix la línia del recent Decret 
215/2008, de 4 de novembre, que permet augmentar els mandats fixant-los en 6 anys 
i es deixa oberta la possibilitat que, a criteri de les federacions esportives catalanes, 
es reguli la fixació d’un límit del nombre màxim de mandats consecutius.

L’estructura territorial de les federacions esportives catalanes no experimenta 
grans novetats. Cada federació esportiva catalana es pot continuar organitzant 
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d’acord amb les necessitats pròpies del seu esport i de la pròpia federació, adap-
tant-se, si més no, a la divisió territorial establerta a Catalunya. Només cal que els 
representants o delegats territorials estiguin a les juntes directives de les federacions 
esportives catalanes.

En matèria de règim econòmic i patrimonial, tampoc hi ha grans novetats. El 
Decret estableix alguna limitació en matèria de contractes d’alta direcció amb 
l’objecte d’evitar els contractes blindats que puguin comprometre el futur econòmic 
d’una federació.

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya constitueix una institució molt 
arrelada històricament i, per descomptat, també disposa de regulació en aquest 
Decret. Aquesta entitat associativa es continua configurant en el Decret en els 
mateixos termes, és a dir, com a entitat privada representativa de les federacions 
esportives catalanes inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat 
de Catalunya. D’acord amb la seva naturalesa privada, se n’ha simplificat la regu-
lació, tot i que, tal com s’ha indicat anteriorment, el seu paper s’ha anat enfortint 
clarament al llarg d’aquest Decret.

IV

D’altra banda, atesa la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
de dones i homes, i els acords internacionals que s’han anat adoptant al respecte, 
s’ha inclòs al Decret el Títol 6 d’igualtat de dones i homes, sobre diversos principis 
i obligacions per tal d’assolir una igualtat d’oportunitats real i efectiva en el si de les 
entitats esportives, tant en l’àmbit de la pràctica esportiva com en el de la gestió.

Aquesta disposició és molt sensible envers el paper essencial del voluntariat esportiu 
en el si de les entitats esportives, molt especialment, envers el paper dels directius. El 
Decret defineix la relació orgànica entre els directius i les esmentades entitats, aborda 
els seus drets i obligacions, o bé, per exemple, n’aclareix el règim de responsabilitat 
prenent com a base els principis que estableix la legislació associativa general.

El Decret en compliment del mandat que conté la Llei de l’esport, fa un gran es-
forç per regular la llicència esportiva. Efectivament, defineix les tres tipologies de 
llicència esportiva (federativa, escolar i d’activitat física) i estableix les habilitacions, 
els efectes i les cobertures mínimes exigibles en cada cas. Igualment, estableix les 
entitats competents per a la seva acreditació.

Finalment, el Decret estableix el marc general per als programes de qualitat de 
les organitzacions esportives i per a l’establiment de les marques de qualitat i dels 
premis al reconeixement de les entitats que excel·leixin en aquests programes.

Tal com s’ha assenyalat al principi d’aquest Preàmbul, aquest Decret desenvolupa 
el Títol I de la Llei de l’esport, relatiu a les entitats esportives a Catalunya, i, per 
aquest motiu, no aborda la regulació del Títol VI, respecte a la jurisdicció esportiva, 
que per la seva extensió i complexitat reivindica un tractament autònom.

Per tot l’exposat, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a 
proposta del Vicepresident del Govern i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

TÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Objecte del Decret

L’objecte del present Decret és establir el règim jurídic de les entitats espor-
tives de Catalunya, de conformitat amb les disposicions que conté el text únic 



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.2010 37235

Disposicions

de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (Llei 
de l’esport).

Article 2
Afiliació a les federacions

Per tal de participar en competicions federades, les entitats esportives i les seccions 
esportives de les entitats no esportives subjectes a aquest Decret, han d’afiliar-se 
a les federacions esportives catalanes corresponents a les modalitats o disciplines 
en què volen participar.

Article 3
Reconeixement legal

1. La inscripció de les entitats esportives objecte de regulació pel Decret 34/2010, 
de 9 de març, en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya té 
els efectes que es preveuen al seu article 6.3.

2. En tots els casos, les federacions esportives catalanes han d’exigir a les enti-
tats esportives la seva inscripció prèvia en el Registre d’Entitats Esportives de la 
Generalitat de Catalunya. Així mateix, aquestes federacions han d’exigir la prèvia 
adscripció a l’esmentat Registre a les seccions esportives.

3. Les entitats esportives registrades expressen en la seva denominació el tipus 
d’entitat esportiva de què es tracta. La denegació de la inscripció en el Registre 
impedeix a l’associació corresponent la utilització de les denominacions reservades 
en aquest Decret a les entitats esportives.

Article 4
Règim jurídic

1. Les entitats esportives que regula el Decret s’han de regir, pel que fa a totes 
les qüestions relatives a la constitució, organització, funcionament, extinció i qües-
tions anàlogues, per la Llei de l’esport, per les normes del present Decret i d’altres 
disposicions de desenvolupament i pels seus estatuts i reglaments de funcionament 
intern, degudament aprovats per l’assemblea general.

2. Les entitats esportives que es federen també han d’aplicar les normes regula-
dores de les federacions esportives en les matèries que siguin competència seva.

Article 5
Protecció de dades

La recollida, tractament, cessió i qualsevol acte anàleg respecte a les dades per-
sonals de les llicències federatives o dels fitxers de dades de socis o afiliats cal que 
s’ajustin a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades.

TÍTOL 2
Clubs, associacions esportives escolars, societats anònimes esportives i seccions 
esportives

CaPíTOL I
Clubs esportius

Article 6
Definició

S’entén com a club esportiu, als efectes d’aquest Decret, l’associació privada 
amb personalitat jurídica i capacitat d’actuar sense cap afany de lucre, formada per 
persones físiques, els objectius bàsics del qual són el foment, el desenvolupament 
i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva.
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Article 7
Classes de clubs esportius

1. Atès el seu volum de socis els clubs poden classificar-se en:
a) Clubs de règim general.
b) Clubs de règim simplificat, regulats a l’article 12.
2. Els clubs o associacions esportius que desenvolupin de manera principal acti-

vitats esportives amb persones menors de 18 anys podran fer servir el nom d’escoles 
d’iniciació esportiva. Això només té efectes pel que fa a la denominació de l’entitat 
i, perquè sigui efectiva, s’haurà d’inscriure en el Registre d’entitats esportives de 
la Generalitat de Catalunya.

Article 8
Constitució

1. L’acord de constitució dels clubs esportius, que inclou els estatuts, s’ha de 
formalitzar mitjançant acta, atorgada en document públic o privat, subscrita per un 
nombre mínim de 3 persones físiques que tinguin capacitat d’actuar.

2. L’acta fundacional dels clubs esportius ha d’incloure:
a) El nom i els cognoms dels promotors del club, i els seus domicilis.
b) La voluntat dels promotors de constituir un club esportiu, la finalitat d’aquest, 

els pactes que hagin establert, si n’hi ha, i la denominació de l’entitat.
c) Els estatuts que regeixen el funcionament del club, el contingut mínim del 

qual s’ha d’ajustar al que preveu l’article 10.
d) Lloc i data d’atorgament de l’acta i signatura dels promotors.
e) La designació dels integrants dels òrgans provisionals de l’administració.
3. L’acta fundacional ha d’anar acompanyada de l’acreditació de la identitat de 

les persones físiques.

Article 9
Règim patrimonial i econòmic

1. Els clubs s’han de sotmetre al règim de pressupostos i patrimoni propis, d’acord 
amb els principis de les entitats no lucratives.

2. Els clubs poden, directa o indirectament, promoure la construcció i/o ges-
tionar l’explotació d’equipaments i instal·lacions esportives de tota mena, sempre 
que els seus rendiments econòmics reverteixin en les finalitats definides en els 
seus estatuts.

Article 10
Estatuts

1. Els estatuts han d’incloure, almenys, les dades següents:
a) La denominació.
b) El domicili.
c) La durada, si no es constitueix per temps indefinit, i la data d’inici de les 

activitats, si no coincideix amb la d’atorgament de l’acta fundacional.
d) Les finalitats i les activitats que es proposa dur a terme, indicant-ne l’àmbit 

territorial.
e) Els tipus de socis, si escau, i els requisits que s’han de complir per adquirir la 

condició de soci en cada cas, les causes de pèrdua d’aquesta condició i els procedi-
ments d’admissió i de baixa, incloent-hi, si s’ha previst, la baixa disciplinària.

f) Els drets i els deures dels socis i el règim disciplinari.
g) En les entitats en què col·laboren persones en règim de voluntariat, els meca-

nismes de participació d’aquestes.
h) Les regles sobre la convocatòria i la constitució de l’assemblea general ordi-

nària i de l’extraordinària.
i) Les regles sobre l’organització i el funcionament de l’òrgan de govern que 

estableixin el règim de convocatòria i constitució, la composició, la manera de desig-
nar-ne, destituir-ne i renovar-ne els membres, i la durada del mandat d’aquests.
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j) El règim de deliberació i adopció d’acords dels òrgans col·legiats i el procedi-
ment d’aprovació de les actes.

k) El procediment de modificació dels estatuts.
l) El règim econòmic.
m) La previsió de la destinació dels béns sobrants, en cas de dissolució.
n) Les modalitats esportives que seran objecte de foment, desenvolupament i 

pràctica.
2. Els estatuts poden preveure el vot per correu llevat de l’elecció de la junta 

directiva i el seu president que haurà de ser presencial. Els estatuts de cada club 
esportiu també poden incloure qualssevol altres disposicions i condicions lícites 
que els promotors considerin convenients, sempre que no s’oposin a l’ordenament 
jurídic ni contradiguin els principis que configuren el club.

3. Els estatuts dels clubs esportius han de ser aprovats inicialment pels mateixos 
socis, constituïts en assemblea general, per tal de poder inscriure’s en el Registre 
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Article 11
Règim orgànic

1. L’òrgan suprem de govern dels clubs esportius és l’assemblea general, integrada 
per tots els socis de ple dret.

2. En el cas de clubs esportius amb més de 3.000 socis, els seus estatuts poden 
preveure el funcionament de l’assemblea general per mitjà de compromissaris. El 
procediment d’elecció i nomenament dels compromissaris, així com el seu nombre 
i el mandat, han de respectar els principis de proporcionalitat, no discriminació per 
raó de sexe, foment de la paritat i representativitat democràtica. L’ús de la fórmula 
de compromissaris es prohibeix expressament en els processos electorals.

3. L’assemblea general ha d’escollir la junta directiva i tots els seus càrrecs s’han 
de proveir per mitjà de sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret, entre tots 
els seus membres.

4. Aquelles entitats que tinguin una masa social fora del municipi on tenen la seva 
seu social han de preveure mecanismes presencials de participació territorial.

5. Els presidents dels clubs esportius són els seus representants legals i en presidei-
xen els òrgans, llevat dels supòsits que es determinin de forma legal o estatutària.

6. La durada del mandat dels membres de la junta directiva no pot ser inferior a 
6 anys ni superior a 8 d’acord amb el que determinin els estatuts del club esportiu. 
Els estatuts dels clubs han d’establir si els càrrecs són reelegibles o no, i si ho són, si 
la reelegibilitat es troba subjecta o no a limitació temporal. També han de regular la 
renovació dels càrrecs de la junta, indicant si són totals o parcials, i el seu abast. En 
qualsevol cas, si el club ha regulat la limitació de la reelegibilitat, el/la president/a 
sortint que tingui limitada la presentació a un nou mandat no pot tornar a assumir 
la presidència en cap moment del nou mandat estatutari.

7. Els Estatuts dels clubs esportius hauran de regular les condicions per a la 
realització del vot de censura. En qualsevol cas, s’haurà d’aprovar en assemblea 
general i només podrà acordar-se per votació directa i presencial favorable dels 2/3 
dels membres que hagin exercit el dret a vot.

Els estatuts han d’establir el nombre de socis que el poden sol·licitar i que, com 
a mínim, representarà el 15% dels membres de l’assemblea, així com també el 
nombre de membres necessari per a constituir l’assemblea general que es convoqui 
a aquest efecte.

8. Els Estatuts establiran el règim electoral preveient, entre d’altres, que la junta 
electoral es designa per sorteig entre els membres assistents a l’assemblea general. 
Els cens electoral és d’accés públic, un cop s’hagi acordat la convocatòria d’eleccions 
per l’òrgan competent de manera que es permeti la presentació de reclamacions als 
efectes d’esmena.

9. Els Estatuts preveuran el sistema d’acreditació dels socis per a la seva partici-
pació en les votacions dels respectius òrgans de l’entitat o participació en processos 
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electorals, i que com a mínim serà la presentació del document públic d’acreditació 
de la personalitat.

Article 12
Clubs esportius de règim simplificat

1. Els clubs esportius amb un nombre igual o inferior a 100 socis es poden or-
ganitzar mitjançant una estructura interna simplificada. A aquest efecte, només 
és exigible que en la constitució d’aquests clubs o associacions s’identifiquin els 
fundadors, el nom, el domicili i la finalitat del club o associació, i, també, la sub-
missió a la normativa esportiva que hi sigui aplicable.

A aquests clubs, també els hi són d’aplicació els articles 8.1, 9 i 11.1.
2. Aquest tipus de clubs esportius no requereixen junta directiva, i, si no n’hi 

ha, el/la president/a n’assumeix l’administració i representació, així com l’assem-
blea general n’ha d’assumir el govern. L’assemblea general ha de designar un/a 
secretari/secretària com a responsable de la custòdia i el manteniment dels llibres 
d’actes, socis i comptabilitat. El president/a i el secretari/secretària hauran de ser 
persones diferents.

CaPíTOL II
Associacions esportives escolars

Article 13
Definició

1. Les associacions esportives escolars de centres educatius són un tipus d’asso-
ciacions esportives on concorren les circumstàncies singulars següents:

a) La consideració de soci de ple dret s’adquireix a partir dels 14 anys.
b) Els seus objectius bàsics són el foment, l’organització, la coordinació i la 

pràctica de l’activitat física i esportiva, per mitjà d’un centre educatiu on es potenciï 
la dimensió educativa de l’esport, fora de l’horari lectiu.

c) Les activitats de les associacions esportives escolars tenen en compte els 
projectes educatius dels centres educatius corresponents.

2. Les associacions esportives escolars de centres educatius no tenen, en cap 
cas, la consideració d’associacions d’alumnes.

Article 14
Constitució

1. La constitució de les associacions esportives escolars requereix un acord de 
creació que es formalitzi en document públic o privat subscrit per un mínim de 
5 persones majors de catorze anys que han de ser, 3 d’elles, alumnes del centre 
educatiu corresponent, i la resta, un membre d’una associació de mares i pares 
d’alumnes del centre, si està formalment constituïda i un altre membre de l’equip 
docent del propi centre mitjançant l’acord del consell escolar. En el cas que no 
estigui formalment constituïda l’associació de mares i pares d’alumnes del centre, 
l’acta l’haurà de subscriure un pare o mare que representi el col·lectiu de pares i 
mares en el consell escolar.

2. Només es podrà constituir una associació esportiva escolar per centre.

Article 15
Socis i classes de socis

1. Són socis les persones físiques que, tenint o havent tingut vinculació amb 
el centre educatiu definit als estatuts, han sol·licitat la seva admissió per mitjà 
del procediment reglamentari i aquesta sol·licitud ha estat acceptada per l’òrgan 
directiu competent.

2. Els estatuts de les associacions esportives escolars han de preveure la par-
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ticipació dels alumnes o exalumnes del centre majors de catorze anys en la junta 
directiva, sempre amb una proporció mínima del 50%.

3. Els estatuts de les associacions esportives escolars poden establir l’admissió 
d’altres categories de socis diferents als socis de ple dret. Aquests socis poden ser 
persones jurídiques.

4. Els estatuts de les associacions esportives escolars han de garantir que els 
alumnes matriculats en el centre o exalumnes els correspon la part majoritària 
de la representació en les assemblees si aquests tenen l’edat mínima que estableix 
l’article 14.

Article 16
Declaració d’interès cívic i social

La constitució d’una associació esportiva escolar i la seva inscripció en el Registre 
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya porta implícita la declaració de 
l’associació com a entitat de caràcter cívic a què fa referència l’article 34.1.b).1 de la 
Llei de l’esport, i si l’associació s’afilia a una federació esportiva catalana, la d’entitat 
esportiva de caràcter social, que recull l’apartat 1.b).2 d’aquest mateix article.

Article 17
Denominació

La denominació de les associacions esportives escolars de centres educatius ha 
de ser necessàriament “Associació esportiva escolar”, seguida del nom oficial del 
centre educatiu.

Article 18
Aplicació subsidiària de la normativa de clubs esportius

Pel que fa a tot el que no regula específicament aquest capítol, a les associacions 
esportives escolars se’ls aplica la normativa prevista per als clubs esportius.

CaPíTOL III
Societats anònimes esportives

Article 19
Societats anònimes esportives

1. Les societats anònimes esportives amb domicili a Catalunya, pel que es 
refereix a la seva constitució, funcionament societari i extinció, estan sotmeses a 
les disposicions estatals específiques. Per a tota la resta de qüestions, s’hi aplica la 
legislació esportiva de Catalunya.

2. Les esmentades societats anònimes esportives s’han d’inscriure en el Registre 
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya als efectes esportius que el 
Decret preveu.

3. Les societats anònimes esportives amb domicili social a Catalunya es consi-
deren clubs esportius als efectes de la inscripció i participació en les federacions 
esportives catalanes.

CaPíTOL IV
Seccions esportives

Article 20
Necessitat de constitució de seccions esportives

Les entitats no esportives sense afany de lucre, les entitats lucratives, les empreses 
de serveis esportius i qualsevol altra entitat, pública o privada, que es vulgui federar 
en les federacions catalanes corresponents i gaudir de tots els altres beneficis esta-
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blerts en la normativa esportiva han de constituir la corresponent secció esportiva 
i adscriure-la al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Article 21
Règim jurídic

La representació legal de la secció esportiva correspon a la persona física que 
posseeix la representació legal de l’entitat no esportiva en què s’ha creat la secció.

Article 22
Acord de constitució

Per tal de constituir una secció esportiva, l’òrgan competent de l’entitat corres-
ponent ha d’adoptar un acord amb el contingut següent:

a) Voluntat de creació de la secció i la finalitat d’aquesta.
b) Denominació de la secció.
c) Designació de les persones que han d’administrar la secció.
d) Normes segons les quals s’ha de regir la secció.

Article 23
Seccions esportives escolars

Les seccions esportives escolars són un tipus de secció esportiva on concorren 
les circumstàncies següents:

a) L’entitat no esportiva que la crea és una associació de mares i pares d’alumnes 
d’un centre educatiu i/o titular del centre educatiu.

b) La denominació de les seccions esportives escolars ha de ser necessàriament 
“secció esportiva escolar” seguida del nom oficial de l’associació de mares i pares 
d’alumnes del centre educatiu i/o del titular del centre educatiu.

c) La designació de les persones que han d’administrar la secció ha d’incloure, 
com a mínim, una persona representant de l’associació de mares i pares del centre 
educatiu, un representant, si escau, del consell escolar del centre educatiu al qual 
pertany l’associació o el titular del centre educatiu si no n’hi ha, i un alumne o ex 
alumne del centre educatiu.

TÍTOL 3
Agrupacions esportives

CaPíTOL I
Disposicions generals

Article 24
Definició

1. S’entén com a agrupació esportiva, als efectes d’aquest Decret, l’associació 
amb personalitat jurídica, capacitat d’actuar, sense cap afany de lucre i amb domi-
cili a Catalunya, integrada per persones físiques i/o jurídiques, amb la finalitat de 
desenvolupar, fomentar i practicar l’activitat física o poliesportiva.

2. Aquestes associacions no poden exercir cap funció pròpia de les federacions 
esportives en relació amb l’activitat competicional, tret que existeixi mutu acord 
formalitzat a través del corresponent conveni.

Article 25
Classes d’agrupacions esportives

1. Les agrupacions esportives es divideixen en agrupacions esportives generals 
i agrupacions esportives especials.

2. Les agrupacions esportives generals s’organitzen a l’entorn de criteris temàtics, 
sectorials o territorials, entre d’altres.
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3. El règim jurídic i el procediment de constitució o dissolució de les agrupacions 
esportives generals és anàleg al previst per als clubs esportius.

4. Les agrupacions esportives especials es divideixen en:
a) Consells esportius.
b) Unió de Consells Esportius de Catalunya.
c) Unions esportives de clubs i associacions.

Article 26
Denominació

En la denominació de les agrupacions esportives generals ha d’aparèixer el nom 
“agrupació esportiva”.

CaPíTOL II
Agrupacions esportives generals: Agrupacions esportives territorials

Article 27
Definició

1. Les agrupacions esportives territorials són agrupacions esportives generals 
representatives de tots els clubs, associacions esportives, associacions espor-
tives escolars, societats anònimes esportives i seccions esportives d’entitats 
no esportives sense afany de lucre d’un àmbit territorial concret, legalment 
constituïts i inscrits o adscrites en el Registre d’Entitats Esportives de la Ge-
neralitat de Catalunya.

2. Els àmbits de les agrupacions esportives territorials seran els corresponents 
a les divisions territorials d’àmbit supracomarcal que estableixi la Generalitat de 
Catalunya per a l’ordenació territorial de Catalunya. La ciutat de Barcelona serà 
també l’àmbit específic d’una agrupació esportiva territorial, l’agrupació esportiva 
de Barcelona.

3. Les agrupacions esportives territorials gaudeixen de plena capacitat jurídica 
per al desenvolupament dels seus objectius generals, encaminats a buscar i proposar 
accions comunes per a la millora i el desenvolupament de l’esport, per al foment i 
millora del teixit associatiu esportiu en el seu àmbit territorial i per a l’assessorament 
i col·laboració amb les administracions públiques amb competències en matèria 
d’esports en el seu àmbit territorial.

Article 28
Afiliació a les agrupacions esportives territorials

Tots els clubs, associacions esportives, associacions esportives escolars, societats 
anònimes esportives i seccions esportives d’entitats no esportives sense afany de 
lucre amb seu social en un àmbit territorial determinat i amb inscripció o adscrip-
ció al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, tenen dret a 
afiliar-se a les agrupacions esportives territorials del seu àmbit. L’únic requisit per 
fer efectiva aquesta afiliació serà l’acreditació de les dues condicions anteriors i la 
presentació de la corresponent sol·licitud d’afiliació.

Article 29
Unicitat i reconeixement oficial

1. L’administració esportiva reconeixerà només una sola agrupació esportiva 
territorial per a cadascun dels àmbits territorials definits en l’article anterior.

2. Les agrupacions esportives territorials s’hauran d’inscriure en el Registre 
d’Entitats Esportives per gaudir del seu reconeixement oficial. Els estatuts d’aquestes 
entitats requeriran de la ratificació prèvia per part de l’administració esportiva, per 
tal de poder fer efectiva la seva inscripció registral.
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Article 30
Règim orgànic

1. Són òrgans de govern, administració i representació de les agrupacions espor-
tives territorials l’Assemblea General, el Consell Directiu i el/la president/a.

2. L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern de les agrupacions esportives 
territorials, constituïda pels presidents de totes les seves entitats afiliades.

3. El Consell Directiu és l’òrgan executiu d’administració i gestió de les activitats 
pròpies de les agrupacions esportives territorials, en compliment dels objectius es-
tatutaris i els acords adoptats per l’Assemblea General. La seva composició vindrà 
regulada pels seus estatuts, però en qualsevol cas haurà de garantir una presència 
equilibrada de representants dels clubs de l’àmbit federatiu, de l’àmbit escolar i de 
l’àmbit de salut i lleure.

4. El/La president/a i els altres membres del Consell Directiu els tria l’Assemblea 
General d’entre els seus membres. Tots els càrrecs es proveeixen mitjançant sufragi 
lliure, directe, igual i secret entre tots els membres de l’assemblea, per majoria de 
vots.

5. El/La president/a de l’agrupació esportiva territorial n’exerceix la representació 
legal i en presideix els òrgans. El seu vot és diriment quan hi ha empat.

Article 31
Règim jurídic

1. S’estableix com a contingut mínim dels estatuts de les agrupacions esportives 
territorials el que preveu l’article 10.1.

2. En la mesura que sigui possible, les agrupacions esportives territorials ade-
quaran el seu règim al que aquest Decret estableix per a les federacions esportives 
catalanes.

3. Les agrupacions esportives territorials podran aprovar reglaments. Aquests 
reglaments han de respectar els estatuts que desenvolupen

CaPíTOL III
Agrupacions esportives especials: Consells esportius, Unió de Consells Esportius 
de Catalunya i Unions esportives de clubs i associacions

Article 32
Regulació dels Consells esportius i de la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya

En el cas dels Consells esportius i Unió de Consells Esportius de Catalunya, es 
regiran per la seva normativa reglamentaria específica.

Article 33
Unions esportives de clubs i associacions

1. Les unions esportives de clubs i associacions són agrupacions esportives de-
dicades a fomentar i coordinar la pràctica de les modalitats o disciplines esportives 
que no assumeixi cap federació esportiva catalana.

2. Només es pot reconèixer dins l’àmbit territorial de Catalunya una Unió Es-
portiva de Clubs i Associacions per a cada modalitat o disciplina esportiva que no 
s’inclogui en cap federació esportiva catalana.

Article 34
Disciplines esportives connexes o derivades

1. Les unions esportives de clubs i associacions que tingui per objecte una dis-
ciplina esportiva connexa o derivada d’una modalitat que estigui assumida per una 
federació esportiva catalana només es poden constituir amb caràcter provisional 
i règim temporal, i amb la finalitat de ser assumides per la federació esportiva 
corresponent quan se n’hagi consolidat la pràctica.
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2. La durada d’aquest tipus d’agrupació esportiva no pot excedir els 5 anys. Els 
requisits per a la seva constitució, funcionament i, si s’escau, pròrroga de la vigència, 
ha d’establir-los l’Administració esportiva de la Generalitat mitjançant una resolució 
específica motivada, amb la sol·licitud prèvia pertinent.

Article 35
Constitució i Reconeixement legal

1. La constitució d’unions esportives de clubs i associacions per al foment i la 
coordinació de la pràctica de modalitats o disciplines esportives exigeix el com-
pliment de les condicions següents:

a) Acord de fundació amb estatuts subscrits per un mínim de 5 entitats espor-
tives que practiquin la modalitat o disciplina i estiguin degudament inscrites en el 
Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

b) Documentació acreditativa de la situació legal i de la implantació real de la 
modalitat o disciplina esportiva en l’àmbit internacionals, estatal i autonòmic.

c) Justificació de la viabilitat econòmica de l’agrupació esportiva sense comptar 
amb l’ajut de l’administració esportiva.

2. L’administració esportiva de la Generalitat, a l’hora de prendre l’acord de reco-
nèixer aquest tipus d’agrupacions esportives, té en compte els criteris següents:

a) Interès esportiu de la modalitat o disciplina i implantació territorial en les 
comarques catalanes.

b) Existència d’una federació internacional de la modalitat en qüestió, reconeguda 
o no pel Comitè Olímpic Internacional o pel Comitè Paralímpic Internacional.

c) Existència de federacions d’àmbit territorial o estatal en els països de la Unió 
Europea que incloguin la modalitat o disciplina.

d) Existència d’associacions de naturalesa similar d’àmbit autonòmic o estatal 
que incloguin la modalitat o disciplina.

e) Viabilitat econòmica de l’agrupació esportiva.
3. A efectes esportius només es considera constituïda una unió esportiva de clubs 

i associacions quan sigui reconeguda per l’Administració esportiva.

Article 36
Règim de funcionament

El règim de llicències i, en general, el funcionament intern de les unions espor-
tives de clubs i associacions, així com la relació entre aquestes i les federacions 
esportives catalanes i les d’àmbit autonòmic, estatal o internacional s’han d’ajustar 
al que es disposa per a les federacions esportives catalanes.

Article 37
Causa de dissolució

El reconeixement d’una federació esportiva catalana en l’àmbit de la modalitat 
esportiva desenvolupada per una Unió Esportiva de Clubs i Associacions dóna lloc 
a la seva dissolució. En aquest supòsit es preveu l’opció de cessió global de l’actiu 
i passiu a la nova federació.

TÍTOL 4
Federacions esportives

CaPíTOL I
Disposicions generals

Article 38
Definició

1. Les federacions esportives catalanes són entitats privades d’utilitat pública 
i d’interès públic i social, sense afany de lucre, dedicades a la promoció, gestió 
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i coordinació de la pràctica dels esports específics reconeguts dins l’àmbit de 
Catalunya, constituïdes per associacions o clubs esportius, agrupacions espor-
tives, associacions esportives escolars, seccions esportives, societats anònimes 
esportives i d’altres entitats privades sense afany de lucre que inclouen, entre les 
seves finalitats socials, el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva, i 
també constituïdes, si és el cas, per esportistes, tècnics, jutges, àrbitres o altres 
estaments de persones físiques.

2. Les federacions esportives catalanes gaudeixen de personalitat jurídica i 
capacitat d’actuar plenes per al compliment de les seves finalitats.

Article 39
Unicitat i monopoli

1. Amb l’única excepció que preveu l’apartat 2, en l’àmbit territorial de Catalunya 
només es pot reconèixer una federació esportiva catalana per a cada modalitat es-
portiva o conjunt de modalitats esportives, disciplines o especialitats que es deriven 
d’un concepte o un objecte principal, o bé hi estan connectades. Una federació 
esportiva catalana pot abraçar, si s’escau, diverses modalitats esportives.

2. S’exceptuen, d’aquest principi d’unicitat, les federacions poliesportives de-
dicades al foment, organització i pràctica de diferents modalitats on s’integren 
únicament esportistes amb discapacitats físiques, psíquiques, sensorials o de 
qualsevol altra naturalesa.

3. Malgrat el que disposa l’apartat anterior, les federacions uniesportives mit-
jançant acords de col·laboració, oferiran en el marc dels propis recursos humans i 
materials, suport i assistència tècnica a les federacions esportives a què es refereix 
l’apartat anterior.

4. Si a nivell internacional una modalitat d’esport adaptat s’integra en una fede-
ració olímpica uniesportiva, la federació catalana per a discapacitats i la federació 
catalana uniesportiva corresponents podran dur a terme la integració d’aquella 
modalitat en la darrera federació esmentada.

5. Aquest procés d’integració no pot comportar en cap cas que una modalitat 
esportiva per a un determinat tipus de discapacitats estigui governada simultània-
ment per dues federacions catalanes.

Article 40
Federació Catalana d’Esport per a Tothom

1. La Federació Catalana d’Esport per a Tothom és una associació privada de 
promoció de l’esport amb caràcter recreatiu, lúdic, formatiu o social. Aquesta entitat 
sense afany de lucre, amb personalitat jurídica i capacitat d’actuar, té com a finalitat 
l’establiment d’un marc adient per a la coordinació de les entitats esportives que 
desenvolupen, fomenten i practiquen l’activitat física o poliesportiva sense afany 
de lucre, de forma no reglada i adaptada a les necessitats i condicions de cada col-
lectiu o persona.

2. Aquesta entitat no pot realitzar les activitats competicionals pròpies de les 
federacions esportives catalanes.

3. La Federació Catalana d’Esport per a Tothom només podrà estar formada per 
les agrupacions esportives territorials reconegudes per l’administració esportiva.

Article 41
Esport federat professional i aficionat

Les federacions esportives catalanes de les quals depenen esportistes professi-
onals i aficionats poden establir les normes i l’estructura organitzativa adients per 
a cadascuna de les esmentades categories.

Article 42
Àmbit territorial

L’àmbit bàsic d’actuació de les federacions esportives catalanes s’estén al territori 
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de Catalunya, sense perjudici d’aquelles activitats esportives que puguin realitzar 
fora d’aquest àmbit.

Article 43
Protecció i suport de les administracions públiques

1. Les federacions esportives catalanes constituïdes d’acord amb el que disposa 
aquest Decret són objecte d’especial protecció i suport per part de les administracions 
públiques de Catalunya, mentre ajustin la seva actuació a l’ordenament jurídic.

2. L’Administració esportiva de la Generalitat proporciona, dins de les dotacions 
que a aquest efecte estableixin els seus pressupostos i en el marc dels seus recursos 
humans i materials, el suport econòmic i l’assistència tècnica que calgui per al 
desenvolupament de les activitats pròpies de les federacions esportives.

3. L’Administració esportiva de la Generalitat ha de posar especial atenció i 
donar suport a les federacions esportives catalanes per promocionar les modalitats 
tradicionals i pròpies de Catalunya. Amb aquesta finalitat l’Administració esportiva 
dóna a conèixer quines són les federacions que promocionen les dites modalitats, 
segons allò establert a la disposició addicional sisena.

4. L’Administració esportiva de la Generalitat ha de donar suport a les federa-
cions esportives catalanes en l’activitat internacional dels clubs i de les seleccions 
esportives catalanes.

CaPíTOL II
Modalitats, esports, disciplines i especialitats

Article 44
Esport o modalitat esportiva

S’entén per esport o modalitat esportiva, als efectes d’aquest Decret, l’activitat 
bàsicament física, lliure i voluntària, practicada de forma individual o col·lectiva, 
habitualment en forma de competició i sota una normativa reglamentària especí-
fica.

Article 45
Disciplina esportiva

1. Els diferents esports o modalitats esportives es poden estructurar, si s’escau, en 
disciplines esportives, que normalment es desglossen en les diferents especialitats 
i proves pròpies de la reglamentació específica de l’esport en qüestió.

2. Les disciplines derivades d’un esport o modalitat són totes les que es puguin 
crear a partir del concepte i objecte principal i que hi estiguin relacionades.

Article 46
Reconeixement legal

1. Es consideren esports, modalitats i disciplines esportives reconegudes les 
actualment assumides per les federacions esportives catalanes d’un esport o mo-
dalitat, legalment inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat 
de Catalunya.

2. Per al reconeixement d’una nova modalitat o d’una nova disciplina esportiva 
cal que existeixi prèviament una pràctica habitual de l’activitat dins l’àmbit terri-
torial català.

3. En el supòsit d’una nova disciplina, cal una modificació estatutària aprovada 
per la federació esportiva catalana i ratificada per l’Administració esportiva de la 
Generalitat.
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CaPíTOL III
Constitució de federacions, reconeixement legal i revocació

Article 47
Requisits per a la constitució

1. Per tal de constituir una nova federació esportiva catalana, es requereix el 
següent:

a) L’existència i la pràctica habitual i competitiva prèvies d’un esport específic o 
modalitat esportiva que no hagi assumit cap federació catalana reconeguda, o que 
no constitueixin una disciplina derivada d’una altra modalitat esportiva.

b) Acord de voluntat de constitució, formalitzat per mitjà de l’atorgament d’una 
acta fundacional subscrita pels representants legals o membres autoritzats d’un mínim 
de 10 entitats esportives, legalment inscrites en el Registre d’Entitats Esportives 
de la Generalitat, amb un mínim de 2 anys d’antiguitat, que tinguin reconeguda la 
modalitat esportiva en els seus estatuts.

2. També es pot constituir una nova federació esportiva catalana a través dels 
procediments següents:

a) Transformació d’una unió esportiva de clubs.
b) Fusió de diverses federacions esportives catalanes, a proposta de totes elles.
c) Segregació d’una modalitat o disciplina esportiva d’una federació esportiva 

catalana, a proposta seva.
3. Per al reconeixement d’una nova federació esportiva catalana han de tenir-se 

en compte, entre d’altres, els criteris següents:
a) Implantació real de la modalitat esportiva en les comarques de Catalunya.
b) Interès esportiu i socioeducatiu de la modalitat.
c) Existència de la corresponent federació internacional, reconeguda pel Comitè 

Olímpic Internacional, pel Comitè Paralímpic Internacional o per l’Associació 
General de Federacions Esportives Internacionals.

d) Existència de les corresponents federacions internacionals, estatals o auto-
nòmiques.

e) Justificació de la viabilitat econòmica de la federació esportiva sense comptar 
amb l’ajut de l’administració esportiva.

f) Informe de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
g) La constitució prèvia com a unió esportiva de clubs durant un període mínim 

de tres anys.
4. A efectes esportius només es considera constituïda una federació quan sigui 

reconeguda per l’Administració esportiva i caldrà una sol·licitud de reconeixement 
adreçada a l’Administració en qüestió, presentada en el termini de 3 mesos comptats 
des de la data de la reunió fundacional.

Article 48
Revocació

1. La revocació del reconeixement oficial d’una federació esportiva catalana es 
pot produir per qualsevol de les causes següents:

a) La desaparició dels motius o la modificació de les condicions, requeriments 
i criteris que van donar lloc al reconeixement oficial de la federació.

b) L’incompliment dels objectius de la federació, les determinacions o les obli-
gacions bàsiques que van motivar-ne la creació, segons els estatuts.

c) La manca d’activitat durant un període de 2 anys.
2. La resolució de revocació que adopti el/la president/a del Consell Català de 

l’Esport ha de ser motivada, prèvia instrucció d’un procediment en què la federació 
afectada pot realitzar les al·legacions oportunes, i havent de sol·licitar el citat orga-
nisme un informe a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

3. L’inici de l’expedient de revocació suposa la suspensió del pagament de les 
subvencions o els ajuts que li hagin estat concedits, i la no concessió de noves 
subvencions.
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CaPíTOL IV
Funcions

Article 49
Funcions de les federacions esportives catalanes

1. Correspon a les federacions esportives catalanes la realització de les funcions 
següents, entre d’altres:

a) La planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització 
i tutela de les activitats pròpies de les seves modalitats, disciplines i especialitats 
esportives a Catalunya.

b) L’ordenació, organització, qualificació i autorització de les competicions 
esportives oficials de Catalunya.

c) La prevenció, control i repressió del dopatge en l’esport.
d) La prevenció, control i repressió de la violència en l’esport.
e) La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en l’es-

port.
f) L’exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques 

i/o jurídiques que configuren l’ens federatiu.
g) La proposició d’incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva dins de 

la federació corresponent.
h) La promoció, el foment i l’organització de competicions i altres activitats 

esportives amb altres federacions esportives, tant dins del marc territorial de l’estat 
espanyol com internacionalment.

i) L’elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les selecci-
ons catalanes de la modalitat o disciplina corresponent, així com la preparació 
necessària.

j) L’impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la Secretaria General 
de l’Esport, l’esport d’èlit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora 
esportiva continuada dels esportistes.

k) La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l’àmbit de l’esport 
escolar i universitari.

l) Crear, patrocinar o fomentar escoles per a la formació dels tècnics, entrenadors, 
àrbitres, jutges i altres, i/o els comitès tècnics que els agrupen, així com òrgans 
específics per als clubs que participen en competicions federades amb esportistes 
professionals.

m) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o compe-
ticions oficials en l’àmbit de Catalunya, les quals també habiliten per a les activi-
tats o competicions d’àmbit estatal i internacional, quan compleixin els requisits 
establerts legalment.

n) El control, en primera instància, dels processos electorals de les mateixes 
federacions esportives.

o) L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.
p) Vetllar pel compliment de les normes vigents que afecten les competicions 

federades.
q) Promoure la construcció i/o gestionar l’explotació d’equipaments i instal-

lacions esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de l’activitat física 
i la pràctica esportiva.

r) En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de les 
modalitats o disciplines esportives previstes.

2. Les federacions esportives catalanes poden realitzar aquestes funcions en 
col·laboració amb l’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya i de la 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

Article 50
Convenis de col·laboració i cooperació. Contractes-programa

1. Les federacions esportives catalanes desenvolupen les seves funcions en co-
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ordinació amb l’Administració esportiva de la Generalitat. A aquest efecte, poden 
subscriure convenis de col·laboració amb l’objectiu de determinar els objectius, 
programes esportius, pressupostos i altres. Aquests convenis tenen naturalesa 
jurídico-administrativa.

2. Les federacions esportives catalanes també poden subscriure contractes-
programa amb l’Administració esportiva que han d’incloure, com a mínim, les 
seves previsions de finançament, els objectius concrets o quantificables que s’han 
d’assolir, i els mecanismes d’avaluació i auditoria d’aquests objectius.

3. Les federacions esportives catalanes poden concertar convenis de col·laboració 
o cooperació amb les entitats esportives públiques o privades radicades dins o fora 
de Catalunya per al desenvolupament d’activitats i competicions esportives comuns. 
D’una manera especial, les federacions esportives catalanes poden promoure fór-
mules de col·laboració amb les entitats d’altres territoris o comunitats catalanes 
que fomenten la pràctica i el desenvolupament dels esports propis i tradicionals 
de Catalunya.

CaPíTOL V
Règim jurídic

Article 51
Estatuts de les federacions esportives catalanes

S’estableix com a contingut mínim dels estatuts el que preveu l’article 10.1.

Article 52
Reglaments interns de les federacions esportives catalanes

Les federacions esportives catalanes poden aprovar reglaments interns. Aquests 
reglaments interns han de respectar els estatus que desenvolupen.

Article 53
Utilitat pública

La condició d’entitat d’utilitat pública de les federacions esportives catalanes 
comporta:

a) L’ús de la qualificació d’utilitat pública a continuació del nom de la federació 
corresponent.

b) La prioritat a l’hora d’obtenir recursos als plans i programes de promoció 
esportiva de les administracions local i catalana.

c) L’accés preferent al crèdit oficial, en els termes que estableixi la legislació.
d) I tots els altres beneficis que els pugui correspondre en virtut de l’aplicació 

d’altres disposicions legals de caràcter fiscal i econòmic vigents.

Article 54
Interès cívic i social

Les federacions esportives catalanes, com a entitats d’interès cívic i social, gau-
deixen dels beneficis que els atorga la legislació i dels beneficis jurídics, econòmics 
i fiscals que la Generalitat de Catalunya tingui establerts o pugui instituir dins de 
les seves competències.
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CaPíTOL VI
Règim orgànic

SECCIÓ 1
Disposicions generals

Article 55
Òrgans bàsics

1. Els òrgans de govern, administració i representació de les federacions es-
portives catalanes són l’assemblea general, la junta directiva i el/la president/a, 
respectivament.

2. La junta directiva de les federacions esportives catalanes amb un nombre 
d’entitats esportives afiliades inferior a 12 pot estar integrada només per un president 
o presidenta, un tresorer/ra i un secretari/ària.

3. En cada federació esportiva catalana es poden constituir tots els comitès i 
d’altres òrgans complementaris que es considerin oportuns, tant els que responen 
al desenvolupament d’un sector de l’activitat esportiva, com els que atenen el 
funcionament de col·lectius o estaments integrants de la corresponent federació. 
Aquests òrgans complementaris s’han de reflectir als estatuts.

SECCIÓ 2
Assemblea general

Article 56
Concepte

L’assemblea general és l’òrgan superior de govern de les federacions esportives 
catalanes.

Article 57
Composició

1. La federació catalana estableix en els seus estatuts la composició de l’assemblea 
general, i que en tot cas serà la següent:

El/la president/a de la federació esportiva catalana.
Els presidents o representants acreditats de les entitats esportives afiliades. Com 

a norma general, la representació recau en el president o presidenta de l’entitat. 
En el cas d’impossibilitat manifesta del president o presidenta per exercir la seva 
representació en una assemblea, la pot exercir el/la vicepresident/a que, segons els 
estatuts vigents i degudament inscrits en el registre de la Secretaria General de 
l’Esport, pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti inscrit 
en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. En el cas de 
les seccions esportives, la representació recau en el representant legal de l’entitat o 
en el responsable de la secció, sempre que consti degudament inscrit en el registre 
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

2. Si els estatuts de la federació ho estableixen, també en formaran part els re-
presentants dels estaments federatius (tècnics, esportistes, jutges i àrbitres). Aquests 
representants s’han d’escollir per sufragi universal, lliure i directe entre tots els 
membres de l’estament en el moment d’iniciar el procés electoral de la federació. 
En qualsevol cas, els electors i escollits han d’acreditar la seva participació en la 
competició oficial federativa per a la temporada en curs o en la immediatament 
anterior. El nombre total de representants estamentals ha de ser inferior al 50% dels 
membres de l’assemblea general o, com a mínim, d’1 representant per estament.

Article 58
Drets de veu i vot

1. Tots els membres de ple dret tenen veu i vot a l’assemblea.
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2. Tots els clubs i d’altres entitats membres de l’assemblea, com també els mem-
bres estamentals, per tal de poder exercir el dret a vot a l’assemblea han d’haver 
participat, com a mínim, en una activitat o competició esportiva oficial en les dues 
últimes temporades i han de tenir una antiguitat mínima d’1 any a la federació. Les 
federacions establiran, a través dels seus estatuts, la forma en què es compleix el 
requisit d’activitat o competició esportiva oficial en les dues últimes temporades.

3. No obstant això, els estatuts poden establir una ponderació de vot per a les 
entitats esportives, atenent el nivell esportiu adquirit per l’entitat esportiva i el volum 
d’esportistes federats d’aquesta entitat. Aquesta ponderació de vot no repercuteix 
en l’elecció de la presidència i dels membres de la junta directiva ni en el vot de 
censura.

4. El vot del/de la president/a d’un club serà indelegable.

Article 59
Dret de veu sense vot

Si els estatuts no ho disposen d’una altra manera, els membres de la junta di-
rectiva que no siguin membres de l’assemblea general poden assistir-hi amb dret 
a veu però sense vot.

Article 60
Competències

L’assemblea general té les següents competències amb caràcter general:
a) Aprovar l’informe o memòria de les activitats de l’exercici vençut.
b) Aprovar els comptes anuals del corresponent exercici econòmic.
c) Aprovar el pressupost de l’exercici següent.
d) Aprovar el pla general d’actuació anual i el calendari esportiu oficial. Les 

modificacions puntuals del calendari esportiu no necessiten la convocatòria d’una 
nova assemblea general.

e) Aprovar la convocatòria d’eleccions dels càrrecs de representació, el reglament 
i calendari electoral i escollir els membres de la junta electoral.

f) Elegir els membres, respectant el principi de paritat, que han de formar part 
de la junta directiva o, si no en tenen, el president o presidenta i ratificar els nome-
naments provisionals a què fa referència aquest decret.

g) Resoldre les propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l’assemblea.
h) Resoldre les propostes que les entitats esportives afiliades vulguin presentar 

a l’assemblea, sempre que tinguin el recolzament del 10% del total d’assembleistes 
i es presentin per escrit dins del termini fixat pels estatuts.

i) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts i reglaments.
j) Aprovar el vot de censura.
k) Fixar el preu de les llicències.
l) Establir les quotes de les targetes recreatives o de serveis.
m) Establir quotes extraordinàries o derrames.
n) Aprovar l’adquisició, venda o gravamen dels béns o prendre diners en préstec, 

el valor dels quals superi el 25% del pressupost anual de l’exercici. Caldrà també 
informe preceptiu favorable de l’Administració esportiva de la Generalitat.

o) Proposar la incorporació o segregació d’alguna disciplina esportiva o la fusió 
amb una altra federació.

p) Dissoldre la federació.
q) Totes les que necessitin, per la seva gran transcendència, l’aprovació de 

l’assemblea general.

Article 61
Classes d’assemblees generals

L’assemblea general es pot convocar amb caràcter ordinari o extraordinari segons 
les normes que s’estableixen a continuació:

a) Són ordinàries les assemblees generals que han de convocar anualment les 
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federacions esportives catalanes preceptivament per conèixer i decidir sobre les 
matèries que se citen als apartats a), b), c) ,d) i k) de l’article anterior.

b) Són extraordinàries la resta d’assemblees generals que es convoquen.
c) Les assemblees ordinàries s’han de dur a terme necessàriament en els 6 mesos 

naturals posteriors a la finalització de l’exercici, tret de l’aprovació del pressupost, 
del programa anual i del calendari esportiu oficial, que ha de tenir lloc abans de 
l’inici de l’exercici pressupostat i de la temporada oficial, respectivament.

Article 62
Convocatòria

1. La convocatòria de les assemblees ha de respectar les normes següents:
a) La convocatòria de les assemblees generals s’ha de dur a terme per acord de 

la junta directiva, per iniciativa del president o presidenta, o a petició dels assem-
bleistes que representin un nombre no inferior al 15% del total dels membres de 
l’assemblea general. En aquest darrer cas, s’ha de convocar en el termini de 15 dies 
naturals des del dia en què la junta directiva rep la sol·licitud.

b) Si no es convoca l’assemblea general, l’Administració esportiva de la Generalitat, 
prèvia petició de la part interessada, o bé d’ofici, ha de requerir a l’òrgan competent 
de la federació que la dugui a terme. El fet que l’òrgan competent no procedeixi 
a la convocatòria en el termini de 15 dies naturals, després que li ho requereixin, 
faculta l’Administració esportiva de la Generalitat per convocar directament els 
membres de l’assemblea i a adoptar tots els acords que esdevinguin necessaris. La 
previsió anterior s’entén amb independència de les responsabilitats disciplinàries 
que es puguin derivar de l’omissió esmentada.

c) Entre la convocatòria de l’assemblea general i la seva realització han de trans-
córrer com a mínim 30 dies naturals i un màxim de 40.

d) Les convocatòries s’han de realitzar mitjançant un escrit adreçat a cadascun 
dels membres i s’hi ha d’indicar la data, l’hora i el lloc on es durà a terme l’assemblea 
general. També ha d’incloure l’ordre del dia i cal anunciar-ho com a mínim en una 
publicació diària d’àmbit català i al web de la federació.

e) La informació quant a les matèries que són objecte de l’assemblea general s’ha 
de posar a disposició dels membres a la seu de la federació i de les representacions o 
delegacions territorials, si n’hi ha, des de la convocatòria de l’assemblea general.

2. Els estatuts de les federacions esportives catalanes poden preveure la possibilitat 
que, a més dels temes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria, els membres de 
l’assemblea general puguin proposar la inclusió de temes nous i adoptar-hi acords, 
sempre que es compleixin les garanties següents:

a) S’aprovi el debat i votació per majoria de tots els membres de l’assemblea 
general.

b) Es tracti d’assumptes amb caràcter urgent.
c) S’adoptin els acords per una majoria qualificada de 2/3 dels membres pre-

sents.

Article 63
Constitució

Les assemblees generals es constitueixen vàlidament en primera convocatòria 
si concorre la majoria dels seus membres. En segona convocatòria es constitueix 
vàlidament sigui quin sigui el nombre d’assistents. La convocatòria de les assemblees 
generals ha de fixar que entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 
30 minuts com a mínim.

Article 64
Adopció d’acords

1. Els acords de les assemblees generals s’han d’adoptar per majoria dels vots 
presents en el moment de la votació, a excepció d’aquells acords en què els estatuts 
hagin previst una majoria qualificada, que en cap cas pot ser superior als 2/3 dels 
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vots dels membres presents a l’assemblea general i que en cas de dissolució de la 
federació ha de representar més del 50% dels membres de ple dret.

2. En qualsevol cas els estatus poden preveure el vot per correu i el seu procedi-
ment d’exercici, llevat del que estableix l’article 85.2 per a les eleccions de la junta 
directiva i el seu president.

Article 65
Presidència de l’assemblea

El/la president/a ha de presidir l’assemblea general i pot estar acompanyat per 
la resta de components de la junta directiva de la federació. Ha d’actuar com a 
secretari/ària de l’assemblea general el secretari/ària de la junta directiva de la 
federació o qui el/la substitueixi, que ha d’estendre l’acta corresponent. El/La 
president/a, o qui el/la substitueixi, ha de dirigir els debats, concedir i retirar la 
paraula, fixar els torns màxims d’intervencions, ordenar les votacions i disposar el 
que convingui per al bon ordre de la reunió. Si es produeixen circumstàncies que 
alteren de manera greu l’ordre o que impossibiliten la realització o continuïtat de 
l’assemblea general, la pot suspendre. En aquest cas, ha de preveure i comunicar 
a l’assemblea general la data de reinici, que tindrà lloc en un termini no superior 
a 15 dies naturals.

Article 66
Aprovació de l’acta

L’acta la pot aprovar l’assemblea general o bé, per delegació, els interventors, que 
en nombre de 2 hagi designat l’assemblea general, en un termini màxim de 30 dies 
naturals. Els interventors han de signar l’acta juntament amb el/la president/a i el/la 
secretari/ària, acta de la que se n’informarà als membres de l’assemblea.

SECCIÓ 3
Junta directiva

Article 67
Funcions

1. La junta directiva és l’òrgan d’administració de les federacions esportives 
catalanes que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives 
de la federació i gestionar el seu funcionament d’acord amb l’objectiu social i els 
acords de l’assemblea general.

2. L’admissió d’entitats afiliades, la convocatòria de les assemblees generals i la 
presentació a l’assemblea general ordinària de la documentació que s’ha de sotmetre 
a aprovació és competència de la junta directiva.

Article 68
Composició

1. La junta directiva ha d’estar integrada pel nombre de membres que fixin els 
estatuts federatius i s’hi han d’incorporar els delegats o representants territorials 
en els termes que disposin els estatuts.

2. La junta directiva s’ha de compondre d’un/a president/a que serà el/la pre-
sident/a de la federació catalana, d’un o més vicepresidents, d’un/a secretari/ària, 
un/a tresorer/a i d’un o més vocals.

3. Tots els càrrecs són honorífics, però es pot establir una compensació 
econòmica a favor d’algun dels membres de la junta directiva, sempre que 
s’acordi i es quantifiqui expressament a l’assemblea general. La compensació 
econòmica, que sempre serà limitada, no es pot satisfer en cap cas amb càrrec 
a les subvencions públiques que rebi la federació. A aquest efecte, la federació 
informarà d’aquests acords de l’assemblea general a l’Administració esportiva 
de la Generalitat.
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Article 69
Vicepresidència

El/La vicepresident/a substitueix el/la president/a en cas d’absència, vacant o 
malaltia. Si n’hi ha més d’un, el de major grau o antiguitat, i en cas d’impossibilitat 
d’ocupar aquest càrrec, l’ha de substituir el membre de la junta directiva de més 
edat, o bé la persona que estableixin els estatuts.

Article 70
Convocatòria de les reunions de junta directiva

La convocatòria de les juntes ha de respectar les normes següents:
1. La convocatòria de les reunions de la junta directiva és una atribució del 

president o presidenta. S’ha de celebrar una reunió per trimestre com a mínim. Els 
membres de la junta directiva, en nombre d’un terç, també tenen la facultat de poder 
exigir la convocatòria, que en aquest cas s’ha de convocar en els 5 dies següents a 
la petició i celebrar en un termini no superior als 15 dies des de la petició. En cas 
que no es convoqui dins del termini marcat, pot convocar la reunió el membre de 
la junta directiva de més edat dels sol·licitants.

2. Per constituir la junta directiva és necessari que hi assisteixin, almenys, la meitat 
dels membres que la componen i els acords s’han de prendre per majoria simple dels 
assistents. El vot del president o presidenta és diriment en cas d’empat.

3. Els membres de la junta directiva poden exigir que en l’acta quedi reflectit el vot 
en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació succintament.

Article 71
Junta directiva universal

S’entén vàlidament constituïda la junta directiva, tot i que no hi hagi convocatòria 
prèvia, si concorren tots els seus membres i així ho acorden per unanimitat.

Article 72
Adopció de decisions urgents

1. Sempre que ho acceptin expressament tots els membres i que quedi garantida 
en tot cas l’autenticitat dels que intervenen en l’adopció de les decisions, la junta 
directiva pot adoptar els seus acords per correu electrònic, fax, videoconferència 
i mitjans tècnics anàlegs. En aquests supòsits, la corresponent acta es redacta junt 
amb els justificants de fax, correus electrònics o suports corresponents.

2. Aquesta possibilitat és extensible a la resta d’òrgans complementaris de què 
disposi la junta directiva.

Article 73
Delegació de funcions

1. La junta directiva pot delegar totes o algunes de les seves funcions en una 
comissió executiva designada en el seu si.

2. Els estatuts o reglaments han de preveure les funcions que poden ser objecte 
de delegació i el règim de funcionament i d’adopció d’acords per a l’esmentada co-
missió.

Article 74
Elecció dels càrrecs de la junta directiva

1. La junta és elegida per l’assemblea general i tots els seus càrrecs es proveeixen 
mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret entre tots els membres 
de l’assemblea, per majoria de vots.

2. Es considera candidatura guanyadora la que obtingui com a mínim la majoria 
simple.
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Article 75
Condicions per ser-ne membre

Per poder ser candidat a president/a o membre de la junta directiva cal complir, 
com a mínim, les condicions següents:

a) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
b) Ser major d’edat.
c) Estar en ple ús dels drets civils.
d) No haver incorregut en cap sanció d’inhabilitació dictada per un òrgan com-

petent.

Article 76
Convocatòria d’eleccions

1. La convocatòria per a l’elecció dels càrrecs de la junta directiva de les federacions 
esportives catalanes s’ha de dur a terme acordant-la amb l’assemblea general.

2. L’ordre del dia ha de recollir les propostes del procediment que cal seguir per 
a l’elecció, la del reglament i calendari electoral i de nomenament de la junta elec-
toral, que ha d’estar integrada per 3 membres titulars i una llista àmplia de suplents. 
El nomenament dels membres de la junta electoral es realitza per sorteig entre els 
membres presents de l’Assemblea general.

3. Entre el dia en què es pren l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la 
celebració ha de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.

Article 77
Junta electoral

1. Els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec en 
el termini que fixi l’assemblea. A l’acte de constitució han d’escollir el president 
o presidenta. Ha d’actuar com a secretari/ària de la junta electoral, amb veu però 
sense vot, el que ho sigui de la federació, i ha d’estendre acta de totes les reunions i 
acords que prengui la junta electoral, amb el vistiplau del president o presidenta.

2. La junta electoral que es constitueix d’aquesta manera ha de mantenir el seu 
mandat i les funcions fins a la finalització del procés electoral.

3. El càrrec de membre de la junta electoral és incompatible amb la condició de 
candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins al 
tercer grau, amb l’existència de relacions laborals o contractuals amb un candidat 
i amb la del membre de la junta directiva o comissió gestora. Si es produeix una 
incompatibilitat o concorre en l’electe alguna circumstància plenament justificativa 
de la impossibilitat d’exercir el càrrec, s’ha de substituir pels suplents escollits.

4. Si els escollits com a titulars o suplents per compondre la junta electoral es 
neguen a prendre possessió o exercir el càrrec, de manera que no es pugui consti-
tuir aquest òrgan electoral, s’han de substituir pels membres que designi la junta 
directiva o, si s’escau, la comissió gestora.

5. La Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, 
a petició de la Junta Electoral o dels membres de la Junta Directiva que restin en els 
seus càrrecs o de la Comissió Gestora, a manca d’això, poden enviar els seus respectius 
representants per tal de vetllar pel correcte funcionament del procés electoral. Aquests 
representants poden estar presents en les deliberacions de la junta electoral.

Article 78
Cens electoral

1. El cens per a l’elecció dels càrrecs de la junta directiva l’ha de proclamar la 
junta electoral.

2. El Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya ha de reme-
tre a la junta electoral, si aquesta última ho requereix, una certificació amb totes 
les entitats que s’hi troben inscrites. El requeriment de la junta electoral ha d’anar 
acompanyat de la relació d’entitats afiliades a la federació.

3. Així mateix, el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya 
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ha de comprovar l’estat d’actualització de la junta directiva de cada entitat del cens 
electoral i, si s’escau, afegir-hi el nom de la persona que exerceix la representació 
legal de l’entitat.

Article 79
Funcions de la junta electoral

1. La junta electoral té les funcions següents:
a) Aprovar el cens electoral.
b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin.
c) L’admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació.
d) Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés electoral 

que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui 
afectar els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació 
i secret de vot, que han d’estar presents durant tot el procés electoral.

e) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que 
s’estableixin legalment.

f) I, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració 
d’eleccions i els seus resultats.

2. Els estatuts de les federacions catalanes han de recollir el deure de la junta 
electoral de facilitar una còpia del cens electoral a totes les candidatures formalment 
proclamades que així ho sol·licitin.

Article 80
Reclamacions i recursos

1. Totes les reclamacions davant la junta electoral s’han de presentar en un termini 
màxim de 3 dies hàbils després que s’hagi adoptat l’acord objecte d’impugnació. La 
resolució de la junta electoral, que és executiva, s’ha de dictar en els 3 dies hàbils 
posteriors.

2. Contra els acords de les juntes electorals de les federacions es poden interposar 
els recursos que preveu la normativa reguladora de la jurisdicció esportiva.

Article 81
Candidatures

1. Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades 
i es consideraran candidatures vàlides aquelles que comptin amb l’aval signat per 
un nombre de membres de l’assemblea general que representin, com a mínim, al 
10% del total de vots de l’assemblea general.

2. Es considera guanyadora la candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids. 
Si hi ha empat entre les candidatures que obtinguin més vots, cal realitzar una nova 
votació entre les candidatures empatades el setè dia següent, al mateix lloc i hora 
i en iguals condicions.

3. Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la junta 
electoral i, si s’escau, els membres de la junta directiva que no hagin cessat, han 
de constituir una comissió gestora, amb l’únic objectiu d’administrar la federació i 
convocar i celebrar noves eleccions en un termini màxim de 3 mesos.

4. En el cas que la federació reconegui una estructura territorial, les candidatures 
han d’incorporar persones en representació dels territoris, en nombre i condicions 
regulats pels estatuts.

5. L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora que emet la junta electoral 
s’ha de comunicar mitjançant certificació, en els tres dies naturals següents a les 
candidatures presentades, al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de 
Catalunya i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

Article 82
Cessament de la junta directiva i dels seus membres

1. S’entén que el cessament de la junta directiva de les federacions esportives 
catalanes es produeix per les causes següents:
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a) Dimissió, incapacitació, inhabilitació, separació o defunció de més del 50% 
dels membres, i també si s’arriba a aquest percentatge per cessament o dimissió de 
forma individualitzada.

b) Aprovació del vot de censura que preveu aquest Decret.
c) Per finalització del mandat.
2. Els membres de la junta directiva han de cessar individualment per causes 

idèntiques a les assenyalades a l’apartat anterior.

Article 83
Aspirants

1. Si un membre de la junta directiva o, si s’escau, de la comissió gestora, es vol 
presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el 
càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.

2. En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la junta directiva dimitei-
xin per presentar-se com a candidats a les eleccions, cal procedir tal com disposi 
el Decret en matèria de constitució d’una comissió gestora.

3. No poden incorporar-se a la nova junta directiva posteriorment a la seva elecció 
i durant la primera meitat del seu mandat, aquells membres de la junta directiva 
que no dimiteixin abans del procés electoral, els membres de la junta electoral o 
els de la comissió gestora.

Article 84
Mandat dels membres de les juntes directives

1. La durada del mandat dels membres de les juntes directives és de 6 anys. Les 
federacions esportives catalanes podran regular a través dels seus estatuts la limi-
tació del nombre màxim de mandats consecutius en que una persona pot ocupar la 
presidència o un càrrec de la junta directiva de la federació.

2. La persona que s’esculli com a president o presidenta de la federació esportiva 
catalana ha de cessar en tot tipus d’activitats competitives oficials de caràcter federat 
en l’àmbit territorial de la federació catalana corresponent, llevat que, excepcional-
ment, es reguli a través dels seus estatuts en quines condicions es pot permetre la 
participació del president o presidenta en activitats competitives oficials de caràcter 
federat en l’àmbit territorial de la federació catalana corresponent.

Article 85
Votacions

1. La junta electoral controla l’acte de les votacions i, si s’escau, també ho super-
visen els interventors designats pels candidats o pels representants enviats per la 
Secretaria General de l’Esport o per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 
La junta electoral aixeca acta un cop finalitzen la votació i el recompte.

2. No s’admeten els vots per correu ni per delegació. Només pot representar l’entitat 
el seu president/a, inscrit/a en deguda forma en el Registre d’Entitats Esportives de 
la Generalitat de Catalunya, o el/la vicepresident/a, en les condicions recollides a 
l’article 58.2 del present decret. En cap cas no s’admet que una persona exerceixi 
la representació de més d’una entitat a l’assemblea general.

3. Les federacions esportives catalanes que en els seus estatuts tinguin pre-
vista una estructura territorial han de garantir que les eleccions a la presidència 
i membres de la junta directiva de la federació, així com els vots de censura, es 
duguin a terme mitjançant tantes meses electorals en el territori com divisions 
territorials previstes als estatuts. El sistema d’interventors i representants que 
preveu l’apartat 1 d’aquest article s’ha d’aplicar a tots els col·legis electorals. 
A tal efecte, s’entendrà que l’assemblea general convocada en aquests casos, 
pel que fa al punt de l’ordre del dia corresponent a les votacions, es desenvo-
lupa simultàniament en tots i cadascuns dels col·legis electorals previstos a la 
convocatòria.
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Article 86
Suspensió temporal de funcions

1. La suspensió temporal de les funcions dels membres de la junta directiva es pro-
dueix per les causes que s’estableixen en els estatuts i, en tot cas, per les següents:

a) Per sol·licitud de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin 
i així ho aprovi la junta directiva.

b) Per acord de la junta directiva, quan s’instrueixi un expedient disciplinari a 
un membre de la junta. Aquesta suspensió ha de ser durant el temps de la instrucció 
de l’expedient.

c) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.
d) Per inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les reunions 

de la junta directiva.
2. La separació definitiva d’un membre de la junta directiva per acords de la resta 

de membres s’ha de comunicar a l’assemblea general, que s’encarrega de ratificar 
aquesta separació definitiva.

Article 87
Vacants

1. Els estatuts de les federacions esportives catalanes han de preveure el sistema 
de cobertura de vacants a la junta directiva.

2. Si els estatuts no ho disposen d’una altra manera, s’han de tenir en compte 
els criteris següents:

a) Si les vacants afecten menys del 50% dels membres de la junta directiva, 
però no el president o presidenta, aquest/a darrer/a ha d’acordar la designació, per 
cooptació, dels càrrecs corresponents, decisió que s’ha de ratificar durant la primera 
assemblea general que celebri la federació.

b) Si les vacants afecten menys del 50% dels membres de la junta directiva, 
incloent el president o presidenta, correspon als membres no afectats la designació 
per cooptació, decisió que també s’ha de ratificar durant la següent assemblea 
general que celebri la federació.

c) Si les vacants afecten més del 50% dels components de la junta directiva, 
l’assemblea general ha d’escollir una comissió gestora amb la finalitat d’administrar 
transitòriament la federació i convocar i celebrar noves eleccions en un termini 
màxim de 3 mesos.

3. Les vacants que es proveeixen transitòriament i també els designats per ocu-
par-los, ho són només durant el temps que resti de mandat en el càrrec i sense que 
la designació alteri el temps natural del mandat.

4. En el supòsit que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la subs-
titució d’un membre amb el mandat temporalment suspès, el mandat del designat 
per substituir-lo s’ha de limitar exclusivament al temps de la suspensió, sense que 
pugui excedir el mandat natural del substituït.

Article 88
Comissió gestora

1. En el cas que s’hagi de constituir la comissió gestora, la seva composició ha 
de ser d’un nombre de membres no inferior a 5 elegits entre els membres de l’as-
semblea, respectant el principi de paritat.

2. La comissió gestora ha d’exercir totes les facultats d’administració que cor-
responen a la junta directiva, d’acord amb els estatuts, si bé ha de limitar les seves 
funcions i decisions al manteniment de les activitats normals de la federació esportiva 
i a la protecció dels seus interessos durant el període transitori màxim de 3 mesos, 
en el qual ha de convocar i realitzar noves eleccions.

Article 89
Vot de censura

1. Per tal de poder sol·licitar un vot de censura contra el/la president/a d’una 
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federació esportiva catalana, o contra la totalitat de la junta directiva o contra 
qualsevol dels membres, és necessari sol·licitar-ho a través d’un escrit motivat, amb 
la signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels sol·licitants, per la 
majoria dels membres de la mateixa junta directiva o bé, com a mínim, pel 15% 
dels membres de l’assemblea general.

2. Un cop presentada la sol·licitud del vot de censura davant la secretaria de la 
federació esportiva, cal constituir, dins del termini dels 10 dies següents, una mesa 
de 5 persones formada per 2 membres de la junta directiva que en surtin designats, 
els 2 primers signants de la sol·licitud i 1 delegat que designi la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya, que serà el/la president/a.

3. Després que la mesa comprovi l’adequació de la sol·licitud als requisits assenya-
lats en el punt primer i dins del termini màxim de 5 dies naturals, la junta directiva ha 
de convocar l’assemblea general, de manera que tingui lloc en un termini no inferior 
a 10 dies naturals ni superior a 20, a comptar des del dia següent de la convocatòria, 
amb la finalitat de dur a terme l’acte de votació, prèviament al qual han de tenir veu 
els representants dels sol·licitants del vot de censura i els censurats.

4. L’assemblea general i l’acte de votació s’han de controlar des de la mesa 
esmentada a l’apartat 2, que ha de resoldre tots els incidents i les reclamacions 
que es puguin produir, tot tenint en compte que els seus acords són immedia-
tament executius i sense que la votació s’interrompi ni es pugui suspendre per 
aquesta raó. Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar de l’escrutini 
i del recompte de vots. Contra la resolució final de la mesa es poden interposar 
els recursos procedents.

5. El vot de censura només es pot acordar per votació favorable dels 2/3 dels 
membres de l’assemblea general presents que han exercit el dret a vot.

6. Un cop acordat el vot de censura, el/la president/a, la junta directiva o els 
membres a qui afecti han de cessar automàticament i cal aplicar el règim de transició 
previst estatutàriament i, si no n’hi ha, els criteris que preveu aquest Decret.

7. En cas que la junta directiva no nomeni els membres de la mesa o no 
convoqui l’assemblea general, la Secretaria General de l’Esport, a petició dels 
2 primers signants de la sol·licitud, pot requerir a la junta directiva que ho 
dugui a terme. Si es fa cas omís d’aquest requeriment, la Secretaria General 
de l’Esport ha de nomenar discrecionalment els membres de la mesa que faltin 
o, si s’escau, convocar directament l’assemblea general amb la finalitat de dur 
a terme l’acte de votació, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries 
que calgui aplicar.

8. En el supòsit que un vot de censura no prosperi, no es pot plantejar un nou vot 
fins que transcorri un termini de 2 anys des de la realització de l’assemblea general 
en què s’hagi rebutjat.

9. En el cas que el vot de censura vagi contra el president o la junta directiva, els 
estatuts de les federacions esportives catalanes han de preveure l’obligatorietat que 
els vots de censura contra la junta directiva han d’incloure la proposta de designació 
d’una nova junta directiva.

10. No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin 6 mesos des de 
l’elecció d’una nova junta directiva.

SECCIÓ 4
Presidència

Article 90
Funcions de la presidència

La persona titular de la presidència d’una federació esportiva catalana n’assu-
meix la representació legal i executa els acords adoptats per l’assemblea general i, 
si s’escau, per la junta directiva: presideix i dirigeix les sessions que celebrin una i 
altra i decideix, en cas d’empat, amb el seu vot de qualitat.
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Article 91
Elecció

El/La president/a l’escull, per un període de 6 anys, l’assemblea general entre els 
seus membres per sufragi lliure, directe, igual i secret, en una sessió convocada a 
aquest efecte. No procedeix la votació en el cas de candidatura única.

SECCIÓ 5
Òrgans col·laboradors

Article 92
Definició

1. Per al desenvolupament i execució de les funcions tècniques de les federa-
cions esportives catalanes, aquestes poden disposar, entre d’altres, dels òrgans 
següents:

a) Escola de formació.
b) Comitè d’àrbitres i/o jutges.
c) Comitè de tècnics.
d) Comitè esportiu.
2. Els òrgans col·laboradors, d’acord amb el que disposin els estatuts de la fe-

deració esportiva catalana corresponent, els poden presidir un membre de la junta 
directiva, que aquesta nomeni, o bé un membre dels propis comitès que esculli la 
junta directiva entre una llista que proposi cada col·lectiu, segons el que estableixin 
els estatuts.

3. L’estructura organitzativa de cadascun d’aquests òrgans, com també les fun-
cions que se’ls atorguen i les competències que, si s’escau, els poden delegar, les 
ha d’aprovar i ratificar la junta directiva d’acord amb l’assemblea general. Com a 
mínim, hauran de tenir les funcions que figuren en els articles 93 a 96.

4. Els òrgans col·laboradors seran compostos respectant el principi de paritat.

Article 93
Escola de formació

1. L’escola de formació és un òrgan col·laborador que depèn de la junta directiva 
de la federació catalana i que té la responsabilitat de formar continuadament i reciclar 
l’estament tècnic, els jutges, els àrbitres i els directius de la federació.

2. L’escola de formació desenvolupa la seva activitat d’acord amb l’òrgan com-
petent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en cada cas, i/o amb els 
òrgans que aquesta designi.

Article 94
Comitè d’àrbitres i/o jutges

El comitè d’àrbitres i/o jutges és un òrgan col·laborador que depèn de la junta 
directiva de la federació catalana, que agrupa tots els membres de l’organització 
arbitral i que té les funcions següents:

a) Proposar a la junta directiva de la federació catalana els criteris i la norma-
tiva de qualificació, classificació i designació dels àrbitres o dels jutges per a les 
competicions federades.

b) Arbitrar i controlar específicament el desenvolupament de les competicions 
federades incloses en el calendari oficial de la federació catalana corresponent, 
d’acord amb les normes establertes reglamentàriament de cada federació.

c) Vetllar, sota la coordinació de l’escola de formació, per la formació i l’actua-
lització permanent de tots els seus membres, col·laborant en els cursos de reciclatge 
i duent a terme les proves adients per al manteniment físic i tècnic dels membres 
amb la finalitat d’aconseguir un nivell òptim de coneixements i preparació.

d) Establir les diferents categories o nivells que calguin, d’acord amb la normativa 
aprovada per la federació corresponent i la legislació d’aplicació.
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e) Proposar l’homologació de les marques, registres o rècords de Catalunya de 
les especialitats i proves que corresponen.

f) I totes funcions que la junta directiva de la federació cregui oportú atorgar-
li.

Article 95
Comitè de tècnics

El comitè de tècnics és un òrgan col·laborador que depèn de la junta directiva de 
la federació catalana, que agrupa els tècnics de l’esport, professors i altres tècnics 
o assimilats de la modalitat esportiva o les disciplines pròpies de la federació cor-
responent, amb les funcions següents:

a) Vetllar, sota les directrius i la coordinació de l’escola de formació, per la 
formació i l’actualització permanent de tots els seus membres.

b) Contribuir al foment i la millora tècnica de la modalitat o les disciplines 
esportives de la federació, per mitjà de la celebració de conferències, seminaris i 
jornades tècniques, com també la publicació d’estudis i treballs divulgatius.

c) Proposar a la junta directiva de la federació qualsevol iniciativa que es consideri 
adient per a la millora del nivell tècnic per a la pràctica de la modalitat, la disciplina 
o les especialitats esportives o el seu foment.

d) Les que la junta directiva de la federació cregui oportú atorgar-li.

Article 96
Comitè esportiu

El comitè esportiu és un òrgan col·laborador que depèn de la junta directiva de 
la federació catalana corresponent, format per tècnics i experts en la modalitat o 
en disciplines esportives pròpies de la federació de la qual formen part, designats 
per la junta directiva i amb les funcions bàsiques següents:

a) Proposar el programa d’activitats i competicions de les seleccions catalanes 
de la modalitat o les disciplines de la federació corresponent en les diferents cate-
gories i designar els seleccionats que hagin de fer-se càrrec del pla de preparació 
de les seleccions.

b) Estudiar els reglaments per a l’organització de les competicions i proposar-
ne la modificació, quan calgui, tenint en compte les directrius de les federacions 
internacionals sobre les diferents disciplines o especialitats esportives.

c) Fer informes quant a les propostes de programació de competicions i activitats 
de la federació.

d) Assessorar la federació catalana i els seus òrgans en aquells aspectes que 
cregui oportú o li requereixin.

e) I aquelles qüestions que la junta directiva cregui oportú encarregar-li.

SECCIÓ 6
Estructura territorial

Article 97
Organització territorial de les federacions catalanes

1. Cada federació esportiva catalana pot organitzar-se territorialment d’acord 
amb les necessitats pròpies del seu esport i de la mateixa federació, adaptant-se 
quan sigui necessari a la divisió territorial establerta a Catalunya.

2. La regulació del règim orgànic territorial i de les funcions que s’han d’exercir 
en aquest àmbit s’ha de dur a terme d’acord amb els principis de descentralització, 
desconcentració i de cooperació amb els òrgans federatius. Si els estatuts preveuen 
l’existència d’òrgans de representació territorial, la regulació de l’elecció d’aquests 
representants s’ha de fer per sufragi universal, lliure i directe en l’àmbit territorial 
corresponent.

3. A fi d’organitzar les federacions esportives catalanes territorialment i ges-
tionar-les millor, es poden crear representacions o delegacions territorials que 
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agrupin àmbits geogràfics comarcals o supracomarcals. Aquestes representacions 
o delegacions territorials no poden tenir personalitat jurídica pròpia.

4. L’estructura de representacions o delegacions territorials que adopti qualsevol 
federació esportiva catalana s’ha d’aprovar per acord de l’assembla general i incorporar-
se als estatuts federatius a través del corresponent procés de reforma estatutària.

5. Els òrgans federatius corresponents a l’estructura territorial no tenen perso-
nalitat jurídica pròpia i estan sotmesos al règim pressupostari de la federació.

CaPíTOL VII
Actuació de les federacions esportives catalanes i competicions

Article 98
Representació de l’esport federat català

1. Correspon a les federacions esportives catalanes, en l’àmbit dels seus objectius 
legítims, l’establiment de tot tipus de relacions jurídiques de caràcter privat i el 
ple exercici del dret fonamental d’associació, sense més limitacions que les que es 
deriven dels tractats i convenis internacionals en vigor, com també de la legislació 
aplicable que els desenvolupi.

2. A conseqüència del que s’indica en l’apartat anterior, les federacions espor-
tives catalanes poden sol·licitar la integració com a membres a les corresponents 
federacions d’àmbit estatal i internacional i en altres entitats a l’efecte de participar, 
organitzar i desenvolupar les activitats esportives en aquests àmbits en els termes 
que s’estableixin en les respectives normes estatutàries i de desenvolupament.

Article 99
Seleccions esportives catalanes

1. Es consideren seleccions esportives catalanes, als efectes d’aquest Decret, les 
relacions d’esportistes i tècnics designats per la corresponent federació esportiva 
catalana per participar en activitats o competicions esportives d’àmbit supracomu-
nitari, estatal o internacional en representació de l’esmentada federació.

2. La creació, el foment i l’impuls de les seleccions catalanes de les respectives 
modalitats o disciplines esportives amb la finalitat de participar en esdeveniments 
de qualsevol àmbit de caràcter oficial o amistós és funció pròpia de les federacions 
esportives catalanes.

3. L’elecció dels esportistes que han d’integrar les respectives seleccions és com-
petència de cada federació esportiva catalana. Els clubs esportius i la resta d’entitats 
esportives afiliades als quals pertanyin tenen l’obligació de facilitar l’assistència 
a les convocatòries que tinguin lloc per a la preparació i participació de les selec-
cions catalanes en les competicions programades. La federació esportiva catalana 
garanteix la primacia del dret de l’esportista a participar en la selecció catalana per 
sobre de qualsevol altra consideració.

4. L’Administració esportiva de la Generalitat i la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya han de cooperar amb les federacions esportives catalanes, facilitant 
assessorament i suport tècnic per a la preparació i la millora esportiva dels esportistes 
seleccionats. A aquest efecte, les federacions esportives catalanes han de comunicar 
a l’Administració esportiva, amb suficient antelació, el lloc, dia i hora de les com-
peticions esportives en què participin les seleccions esportives catalanes.

Article 100
Símbols oficials i identificació visual

1. Les federacions esportives catalanes poden utilitzar l’himne i la bandera de 
Catalunya a les competicions en què participen les seves seleccions.

2. Les federacions esportives catalanes que vulguin utilitzar altres símbols oficials 
de la Generalitat s’han de sotmetre a la normativa que calgui aplicar.
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Article 101
Activitats esportives de les federacions esportives catalanes

1. Les federacions esportives poden organitzar activitats de caràcter competitiu 
i de caràcter lúdic o recreatiu.

2. Les competicions que les federacions esportives catalanes poden organitzar 
es divideixen en:

a) Competicions oficials.
b) Competicions no oficials.
c) Competicions mixtes.
3. Als efectes d’aquest Decret tenen la consideració de competicions federades 

oficials les que la corresponent federació esportiva catalana qualifiqui com a tals 
mitjançant la seva inclusió en el calendari oficial. En aquestes competicions només 
poden participar amb plenitud de drets els esportistes amb llicència de la federació 
catalana corresponent. També hi poden participar, sense la totalitat dels drets, es-
portistes amb llicència d’una altra federació, sempre que ho autoritzi la federació 
catalana corresponent.

Article 102
Organització i autorització de competicions federades oficials a Catalunya

1. Les federacions esportives catalanes legalment constituïdes segons la normativa 
són les úniques entitats facultades per ordenar, qualificar i autoritzar competicions 
federades i atorgar els corresponents títols oficials, sempre que no ultrapassin el 
seu àmbit territorial.

2. No es poden concedir títols oficials si no és com a resultat d’una competició 
oficial.

3. L’organització material de les competicions oficials la pot realitzar qualsevol 
persona física o jurídica, pública o privada, prèvia autorització de la federació 
esportiva catalana corresponent.

Article 103
Calendaris de competicions

Les federacions esportives catalanes poden incloure en els seus calendaris ge-
nerals qualsevol altra competició, oficial o no, que s’hagi de celebrar al seu àmbit 
territorial. Sens perjudici d’això, les federacions esportives catalanes han de disposar 
d’un calendari específic per a les seves competicions oficials.

Article 104
Autorització de competicions o proves

1. Les federacions esportives catalanes poden autoritzar, si s’escau, en el termini 
improrrogable de 10 dies, la celebració de competicions o proves oficials subjectes 
a autorització. Aquest termini es computa a partir del dia següent a la recepció de 
la sol·licitud.

2. Si en el termini indicat la federació no notifica la resolució, s’entén que l’au-
torització sol·licitada s’ha atorgat.

3. Per a les activitats o competicions no oficials l’autorització de les federacions 
esportives no és necessària, tot i que hi participin esportistes amb llicència fede-
rativa.

Article 105
Competicions mixtes

1. Les federacions esportives catalanes poden organitzar i autoritzar compe-
ticions mixtes amb esportistes de la seva federació i amb esportistes que en són 
aliens/es.

2. Aquestes competicions poden revestir el caràcter de competicions oficials 
pròpies pel que fa a la participació dels seus esportistes federats i federades, que 
són els qui tenen dret a l’obtenció de títols oficials.
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3. Respecte a la resta de participants, la federació esportiva catalana exerceix, mit-
jançant els jutges i àrbitres, la facultat de direcció i control de les competicions, però 
no té tota la potestat disciplinària que va més enllà de la mateixa competició.

Article 106
Denominació

1. La denominació de les competicions no oficials que es desenvolupen a Catalunya 
no pot ser idèntica a les utilitzades en les competicions oficials organitzades per les 
federacions esportives catalanes, ni tan similar que pugui induir a error o confusió 
amb aquestes.

2. Els cartells que anuncien les competicions no oficials que es desenvolupin a 
Catalunya i a la resta de documents de divulgació d’aquestes competicions han de 
fer constar clarament el seu caràcter no oficial.

Article 107
Prohibició de discriminació

1. Les competicions han d’estar obertes a totes les persones físiques i jurídiques 
amb la llicència federativa corresponent, i no s’admeten discriminacions de cap 
mena. Només es poden establir diferències derivades de les condicions físiques o 
tècniques i esportives dels i de les participants.

2. Les limitacions estatutàries o reglamentàries de les federacions esportives 
catalanes per a la participació d’estrangers i estrangeres en competicions esportives 
ha de ser respectuosa amb l’ordenament jurídic en matèria d’estrangeria. Així ma-
teix, les federacions esportives han de vetllar per l’especial protecció dels estrangers 
menors d’edat mitjançant les normes i fent possible en tot moment la seva integració 
social a través de les competicions esportives.

3. Tenen la consideració d’esportistes catalans, a efectes de la competició oficial 
de la federació catalana, els nascuts a Catalunya i els que hagin adquirit el veïnatge 
administratiu en aquest territori, i que l’acreditin en els dos últims anys d’acord 
amb les normes generals aplicables.

Article 108
Cobertura de riscos

Les activitats i competicions que organitzin o autoritzin les federacions esporti-
ves catalanes han de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil d’acord 
amb el que preveu aquest Decret i, subsidiàriament, les especificacions que preveu 
la normativa matèria d’espectacles i activitats recreatives. Aquesta normativa es 
pot adaptar mitjançant ordre a les especificitats de determinades competicions 
esportives.

CaPíTOL VIII
Règim documental

Article 109
Contingut del règim documental

1. Integren el règim documental de les federacions esportives catalanes:
a) Els llibres d’actes, on és necessari consignar el contingut de les reunions de 

l’assemblea general i de la junta directiva, amb indicació de la data, els assistents, els 
assumptes tractats i els acords presos. Les actes les han de subscriure les persones 
que estableixin els estatuts, d’acord amb el que preveu aquest Decret i, en tot cas, 
el president i secretari de la junta directiva.

b) El registre de persones i entitats federades, on, mitjançant el fitxer adient o 
l’instrument idoni, s’han de fer constar de forma diferenciada els membres dels quals 
es consignen, com a mínim, la identificació de les persones físiques federades, la 
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denominació de l’entitat o secció federada, els seus domicilis, el president de l’entitat 
o responsable de la secció adherida, les disciplines esportives que practiquen i, si 
s’escau, el número d’inscripció o adscripció en el Registre d’Entitats Esportives de 
la Generalitat de Catalunya.

c) Els llibres de comptabilitat, els comptes anuals i les memòries econòmi-
ques.

d) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es consideren oportuns 
per a un millor compliment dels objectius de la federació, atenent el que disposa 
aquest Decret en matèria de règim econòmic.

2. El fet de portar els llibres esmentats s’entén sens perjudici de les obligacions 
documentals que es derivin d’altres disposicions.

3. És vàlid portar els llibres esmentats mitjançant de procediments informàtics 
i qualssevol altres d’anàlegs que esdevinguin adients, sempre que posteriorment 
es procedeixi a enquadernar-los i legalitzar-los.

Article 110
Diligències de llibres

Les federacions esportives catalanes fan diligències dels seus llibres al Registre 
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la normativa 
reguladora d’aquest registre. Així mateix, fan diligència dels llibres que, d’acord 
amb la reglamentació pròpia de cada federació, duguin les seves delegacions o 
representacions territorials.

CaPíTOL IX
Règim econòmic i patrimonial

Article 111
Pressupost i patrimoni

El sistema econòmic de les federacions esportives catalanes és el de pressupost 
i patrimoni propi, i s’hi apliquen les normes econòmiques que estableixen les 
presents disposicions i les normes comptables del pla general de comptabilitat o 
adaptació sectorial que calgui aplicar per reflectir una imatge fidel d’aquestes en-
titats, contingudes al Decret 325/1998, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Pla 
de comptabilitat al qual han d’adaptar-se les federacions esportives catalanes.

Article 112
Comptes anuals

1. Les juntes directives de les federacions esportives catalanes han de formular, 
en els 3 primers mesos de l’exercici, els seus comptes anuals i han de presentar a 
l’assemblea general, en el termini que estableixen els estatuts, els comptes anuals, 
que han de comprendre el balanç, el compte d’ingressos i despeses i la memòria, 
d’acord amb aquestes disposicions.

2. Els comptes anuals han d’estar al domicili social, un mínim de 15 dies abans 
de la celebració de l’assemblea general, a disposició de les persones o entitats amb 
dret a vot que poden demanar-ne una còpia, que s’ha de lliurar abans de la celebració 
de l’assemblea general.

Article 113
Revisió de comptes

1. Els auditors de comptes han de revisar els comptes anuals de les federacions 
esportives catalanes.

2. Les federacions esportives catalanes estan obligades a donar una còpia dels 
comptes anuals i de l’informe d’auditoria a la l’Administració esportiva el termini 
dels 6 primers mesos següents a cada exercici i sempre 15 dies abans de la celebració 
de la següent assemblea general.
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3. Les federacions esportives catalanes que tinguin un pressupost anual que no 
superi l’import de 300.000,00 euros no han de sotmetre la seva comptabilitat i estat 
econòmic a informe d’auditoria, sens perjudici de les auditories d’ofici o revisions 
que pugui encarregar l’Administració esportiva.

Article 114
Disposició i gravamen

1. La junta directiva de cada federació esportiva catalana té les facultats de 
disposició econòmica, dins dels límits previstos en el seu pressupost i en les seves 
disposicions estatutàries o reglamentàries.

2. Així mateix, la junta directiva pot acordar el traspàs de partides mitjançant 
acord que consti en acta.

3. La junta directiva pot transmetre o vendre béns immobles o prendre diners 
en préstec quan dins de l’exercici la quantitat no ultrapassi l’import del 25% del 
pressupost anual o el 25% del patrimoni que consti en balanç. Si s’ultrapassa aquest 
import, l’Assemblea General haurà d’aprovar les operacions corresponents, d’acord 
amb les funcions definides a l’article 60.

4. Mentre no s’aprovi el pressupost de l’exercici, i amb caràcter provisional, cal 
aplicar la part proporcional de les xifres que hagi aprovat l’assemblea general com 
a despeses en el pressupost per a l’any anterior, actualitzades segons la variació de 
l’índex del cost de la vida d’aquell exercici.

5. El producte obtingut de l’alienació d’instal·lacions esportives o dels terrenys 
on es trobin s’ha d’invertir íntegrament en l’adquisició, la construcció o la millora 
de béns amb la mateixa aplicació, llevat que es disposi d’un informe favorable de 
l’Administració esportiva que determini una destinació diferent.

Article 115
Insolvència econòmica i concurs

En cas d’insolvència econòmica de les federacions esportives catalanes, el seu 
òrgan d’administració, o bé, si s’escau, les liquidadores o els liquidadors, han de 
promoure el procediment concursal oportú davant el jutge competent.

Article 116
Contractes d’alta direcció

1. Les federacions esportives poden subscriure contractes laborals d’alta direcció 
sempre que els membres presents a la junta directiva aprovin per majoria absoluta 
l’acord, la quantitat de la remuneració i la resta de condicions del contracte. Les 
federacions informaran a l’Administració esportiva de la Generalitat de tots els 
contractes d’alta direcció que la federació hagi formalitzat.

2. En el cas que les federacions esportives contractin persones per a les tas-
ques i funcions pròpies de la secretaria general, la direcció general, la direcció 
esportiva o tècnica o la gerència, hauran de fer servir la fórmula del contracte 
d’alta direcció.

CaPíTOL X
Dissolució i liquidació

Article 117
Vies de dissolució

Les federacions esportives catalanes es dissolen per decisió de l’assemblea general, 
adoptada amb els requisits i la majoria que estableix aquest Decret, o per decisió 
judicial. La decisió de l’assemblea general ha d’anar precedida per la concurrència 
de les causes que preveu l’article següent.
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Article 118
Causes de dissolució

Les federacions esportives catalanes s’han de dissoldre per les causes se-
güents:

a) Per la revocació del reconeixement oficial de la federació, tret del supòsit que 
aquesta es transformi en una associació de règim general.

b) Per la paralització dels òrgans federatius de manera que el seu funcionament 
esdevingui impossible.

c) Per la seva fusió amb una altra federació esportiva catalana.
d) Per la seva integració en una altra federació esportiva catalana.
e) Per l’acord de l’assemblea general, convocada a aquest efecte, adoptat per 

una majoria de 2/3 dels membres assistents, sempre que representin la majoria dels 
membres amb dret a vot de l’assemblea.

f) Per resolució judicial.
g) Per qualsevol altra causa prevista en els estatuts o en l’ordenament jurídic 

vigent.

Article 119
Procediment per acordar la dissolució i liquidació

1. El president ha de convocar l’assemblea general perquè aquesta adopti el cor-
responent acord de dissolució en el termini de 2 mesos des que tingui coneixement 
de l’existència de la causa determinant de la dissolució.

2. Les persones federades i la mateixa Administració esportiva també poden 
requerir al president o presidenta perquè convoqui l’assemblea general si, al seu 
parer, concorre qualsevol de les causes que recull l’article anterior.

3. En el cas que l’assemblea general no es convoqui o no s’arribi a l’acord, o 
l’acord sigui contrari a la dissolució, qualsevol federat o la mateixa Administració 
esportiva poden sol·licitar la dissolució judicial de la federació.

4. El mateix òrgan d’administració de la federació està obligat a sol·licitar la 
dissolució judicial quan l’acord federatiu sigui contrari a la dissolució o no es pugui 
aconseguir.

5. Han de respondre solidàriament els membres de l’òrgan d’administració que 
incompleixin l’obligació de convocar, en el termini de 2 mesos, l’assemblea general 
per acordar la dissolució o que no sol·licitin la dissolució judicial en el termini de 2 
mesos a comptar des de la data prevista per a la celebració de l’assemblea general, 
si no s’ha constituït, o des del dia de celebració de l’assemblea general, quan l’acord 
sigui contrari a la dissolució.

Article 120
Inici de la liquidació

Un cop dissolta la federació s’obre un període de liquidació, tret dels supòsits 
de fusió o qualsevol altre supòsit de cessió global de l’actiu i passiu de la federació 
dissolta.

Article 121
Federació en liquidació

La federació esportiva catalana dissolta ha de conservar la seva personalitat 
jurídica mentre es trobi en procés de dissolució. Durant aquesta fase ha d’afegir la 
frase “en liquidació” a la seva denominació.

Article 122
Cessament de funcions de l’òrgan d’administració

Des del moment en què la federació esportiva catalana es declari en liquidació 
cal que cessi en les seves funcions l’òrgan d’administració i que les liquidadores i 
els liquidadors assumeixin les seves funcions. No obstant això, els integrants de 
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l’òrgan d’administració han de prestar el seu concurs per a la realització efectiva 
de les operacions de liquidació.

Article 123
Nomenament de liquidadors

1. Si els estatuts de les federacions esportives catalanes no han establert normes 
quant al nomenament de liquidadors, cal designar-los a l’assemblea general.

2. El nombre de liquidadors ha de ser senar.
3. El nomenament i cessament dels liquidadors s’ha d’inscriure en el Registre 

d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
4. En cas d’inexistència d’òrgan d’administració de la federació o d’abandonament 

de les seves funcions, l’Administració esportiva de la Generalitat, pot procedir al 
nomenament de liquidadors.

Article 124
Intervenció pública a la liquidació

L’Administració esportiva de la Generalitat pot designar persones que s’encar-
reguin de controlar la liquidació amb la finalitat que vetllin pel compliment de la 
normativa.

Article 125
Funcions dels liquidadors

1. Incumbeix als liquidadors de la federació:
a) Subscriure, en unió de l’òrgan d’administració, el balanç inicial de la federació 

en començar les seves funcions.
b) Dur i custodiar els llibres i correspondència de la federació i vetllar per la 

integritat del seu patrimoni.
c) Dur a terme les operacions pendents i les noves que siguin necessàries per a 

la liquidació de la federació.
d) Alienar els béns i drets federatius. Els béns immobles s’han de vendre neces-

sàriament en subhasta pública. Només procedeix la venda directa si ho autoritza la 
l’Administració esportiva de la Generalitat.

e) Concertar transaccions i arbitratges quan convingui als interessos federa-
tius.

f) Pagar els creditors.
g) Exercir la representació de la federació.
2. Els liquidadors són responsables davant la federació, els seus membres i 

terceres persones o entitats per qualsevol dany que causin per culpa o negligència 
greu en el desenvolupament dels seus càrrecs.

Article 126
Balanç final

Un cop finalitzada la liquidació, els liquidadors han de formar el balanç final 
que s’ha de sotmetre a l’aprovació de l’assemblea general i s’ha de remetre a l’Ad-
ministració esportiva de la Generalitat.

Article 127
Cessament dels liquidadors

La funció dels liquidadors finalitza per:
a) La realització de la liquidació.
b) La revocació dels poders que atorga l’assemblea general.
c) La revocació dels poders o inhabilitació per part de l’Administració esportiva 

de la Generalitat..
d) Decisió judicial.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.201037268

Disposicions

Article 128
Insolvència de la federació en liquidació

En cas d’insolvència de la federació, els liquidadors han de sol·licitar immedia-
tament la declaració del concurs procedent.

Article 129
Aplicació del patrimoni

En cas de dissolució d’una federació esportiva catalana, el patrimoni net resultant 
de la liquidació l’ha d’aplicar l’Administració esportiva de la Generalitat, de forma 
preferent, per al foment i la pràctica de la corresponent modalitat esportiva.

TÍTOL 5
Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Article 130
Definició

1. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya és l’entitat esportiva privada 
d’interès públic i social, sense ànim de lucre, representativa de la totalitat de les 
federacions esportives catalanes legalment constituïdes i inscrites en el Registre 
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, sempre que sol·licitin formar-
ne part.

2. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya gaudeix de plena capacitat 
jurídica per al desenvolupament dels seus objectius generals, encaminats a buscar 
i proposar accions comunes per a la millora i el desenvolupament de l’esport català 
i per al seu foment exterior i la promoció de l’activitat de les seleccions esportives 
catalanes.

Article 131
Objecte i funcions

1. Els objectius bàsics de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya són 
l’estudi i la proposta d’accions comunes per a la millora i el desenvolupament de 
l’esport català, l’assessorament i la col·laboració amb l’administració esportiva de 
la Generalitat, l’estímul i la coordinació de la projecció exterior de l’esport català, 
així com vetllar pel respecte i la pràctica dels principis olímpics. La Unió de Fe-
deracions Esportives de Catalunya és també l’òrgan de debat i per solucionar els 
problemes o qüestions entre federacions que es plantegin o correspongui resoldre 
a aquesta entitat.

2. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya, per tal de garantir el com-
pliment dels seus objectius, assumeix les funcions següents, entre d’altres:

a) Promocionar, defensar i representar tot l’esport federat de Catalunya.
b) Assessorar i oferir assistència tècnica a les federacions esportives catalanes 

en totes les matèries que els faci falta.
c) Col·laborar amb totes les entitats i organismes públics i privats en el desen-

volupament i la millora de l’esport a Catalunya.
d) Assessorar la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat en les qüestions 

i la forma escaients.
e) Proposar les iniciatives que consideri adients per a la millora de la política 

esportiva catalana.
f) Divulgar la pràctica de l’esport com un mitjà per mantenir o millorar la salut 

i per al desenvolupament cívic i cultural del poble de Catalunya.
g) Promocionar la solidaritat i l’harmonia entre les federacions esportives cata-

lanes i arbitrar solucions per resoldre les qüestions de litigi entre les federacions. 
Aquesta funció s’entén sense perjudici de la competència que correspongui a altres 
òrgans dins l’àmbit de la jurisdicció esportiva.
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h) Fomentar l’esport català a l’exterior mitjançant la promoció de les seleccions 
catalanes de cada modalitat o disciplina esportiva i de les seves organitzacions 
corresponents.

i) Promocionar institucions i esdeveniments esportius de caràcter estatal o inter-
nacional que permetin projectar la imatge esportiva de Catalunya a l’exterior.

j) Estimular el respecte als principis olímpics, vetllant o bé orientant-ne la 
pràctica.

k) Promocionar la participació catalana en el moviment olímpic i el reconeixe-
ment de Catalunya com a país esportiu.

l) Organitzar esdeveniments esportius.
m) Establir relacions amb organismes esportius de configuració similar a la Unió 

de Federacions Esportives de Catalunya d’altres comunitats o països, que agrupin 
les federacions del seu territori.

n) Promoure, de forma coordinada amb l’administració esportiva de la Generalitat 
de Catalunya, el desenvolupament de programes de formació, per garantir l’adequació 
del personal tècnic esportiu a les necessitats pròpies de l’esport català.

o) Promoure, directa o indirectament, obres i gestionar serveis d’instal·lacions 
i equipaments esportius i de lleure i d’altres tipologies vinculades amb el món de 
l’esport, ja siguin de la seva propietat o bé que els tinguin en qualsevol règim de 
cessió d’altres entitats públiques o privades.

p) Executar o gestionar, mitjançant convenis de col·laboració, els programes 
esportius que els encomanin les administracions locals d’àmbit supracomarcal o 
l’administració esportiva de la Generalitat de Catalunya.

q) Qualsevol altra funció que li encomani aquest Decret altres disposicions legals 
aplicables o els estatuts de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

Article 132
Règim orgànic

1. Són òrgans de govern, administració i representació de la Unió de Federa-
cions Esportives de Catalunya, l’Assemblea General, el Consell Directiu i el/la 
president/a, respectivament.

2. L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya, constituïda pels presidents de totes les federacions esportives 
catalanes, degudament reconegudes i inscrites en el Registre d’Entitats Esportives 
de la Generalitat de Catalunya i afiliades a la Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya, cadascun d’ells amb un vot. Poden formar part d’aquesta Assemblea 
General amb dret de veu, però sense vot, com a membres honorífics, les persones 
que hagin destacat en la seva tasca de foment de l’esport català i que hagin estat 
convidades per l’Assemblea General.

3. El Consell Directiu, amb la composició que es determini als estatuts i una durada 
del mandat dels membres de 6 anys, és l’òrgan executiu d’administració i gestió de les 
activitats pròpies de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, en compliment 
dels objectius estatutaris i els acords adoptats per l’Assemblea General.

4. El/La president/a i els altres membres del Consell Directiu els tria l’Assemblea 
General d’entre els seus membres o d’entre persones relacionades directament amb 
l’àmbit esportiu federat. Tots els càrrecs es proveeixen mitjançant sufragi lliure, 
directe, igual i secret entre tots els membres de l’assemblea, per majoria de vots.

5. El/La president/a de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya n’exer-
ceix la representació legal i en presideix els òrgans. El seu vot és diriment quan 
hi ha empat. Un cop triat/da, ha de cessar en qualsevol activitat directiva d’àmbit 
federat a Catalunya.

Article 133
Règim jurídic

1. S’estableix com a contingut mínim dels estatuts de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya el que preveu l’article 10.1.
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2. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya podrà aprovar els reglaments 
que consideri oportú per a la consecució dels seus. Aquests reglaments han de 
respectar els estatuts que desenvolupen.

3. Els Estatuts de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya preveuran el 
procediment d’integració amb plenitud de drets de les noves federacions esportives 
catalanes. En qualsevol cas, aquest procediment no tindrà una durada superior a dos 
anys a comptar a partir del moment de la sol·licitud. Un cop superat aquest termini, 
la federació esportiva catalana sol·licitant es considerarà plenament integrada i 
gaudirà de plenitud de drets.

Article 134
Organització territorial

1. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya s’organitzarà territorialment 
a través de delegacions territorials. L’àmbit territorial d’aquestes delegacions serà 
el mateix que el que preveu l’article 27 del present Decret per a les agrupacions 
esportives territorials. Les delegacions territorials no poden tenir personalitat 
jurídica pròpia.

2. Les delegacions territorials de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya 
estaran presidides per un/a delegat/da territorial nomenat pel Consell Directiu.

Article 135
Finançament

1. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya desenvolupa les seves fun-
cions en coordinació amb l’Administració esportiva de la Generalitat. A aquest 
efecte, podrà subscriure convenis de col·laboració amb l’objecte de determinar 
els objectius, programes esportius, pressupostos i altres. Aquests convenis tenen 
naturalesa jurídico-administrativa.

2. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya també pot subscriure contrac-
tes-programa amb l’Administració esportiva, o amb qualsevol altra administració 
pública d’àmbit supracomarcal, que han d’incloure, com a mínim, les seves previ-
sions de finançament, els objectius concrets o quantificables que s’han d’assolir i 
els mecanismes d’avaluació i auditoria d’aquests objectius.

3. L’Administració esportiva podrà establir programes de finançament de l’ac-
tivitat de les agrupacions esportives territorials. Aquest finançament es vehicularà 
a través de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

TíTOL 6
Igualtat de dones i homes

Article 136
Programes esportius i plans d’acció positiva

1. Les entitats esportives regulades en aquest Decret han d’incorporar en els seus 
programes esportius mesures adients per a l’aplicació real i efectiva del principi 
d’igualtat entre dones i homes.

2. Aquestes entitats han de promoure l’esport femení i afavorir l’obertura de 
les disciplines esportives a les dones per mitjà del desenvolupament de programes 
específics.

3. Així mateix, han d’elaborar, aprovar i executar plans especials d’acció positiva 
per a la igualtat de dones i homes amb l’objecte d’anar garantint de forma progressiva 
la igualtat real i efectiva de dones i homes en la pràctica de cada modalitat esportiva 
i en la pròpia gestió de les esmentades entitats esportives.

Article 137
Igualtat en càrrecs directius

1. Les candidatures que es presenten als òrgans d’administració de totes les 
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entitats esportives esmentades han de procurar reflectir una presència equilibrada 
de dones i homes.

2. Per accedir a qualsevol mesura de foment consistent en ajuts, subvencions, 
premis o similars o qualsevol forma de finançament públic en relació amb crèdits, 
avals o similars de l’Administració de la Generalitat, les entitats esportives catalanes 
regulades en aquest decret, han d’acreditar que en la seva organització i funciona-
ment actuen respectant plenament el principi d’igualtat, mitjançant la integració 
de la perspectiva de gènere i l’articulació de mesures o plans d’igualtat orientats a 
aquest objectiu, i en concret, a aplicar un dels següents criteris en la composició de 
les seves Juntes Directives o Consells d’Administració.

a) Que la presència de dones o homes no sigui superior al 60% ni inferior al 40%.
b) Que la presència d’homes i dones reflecteixi la proporcionalitat de gènere de la 

massa social, en el cas de clubs, associacions esportives escolars i societats anònimes 
esportives o la proporcionalitat de gènere en relació amb la suma de les llicències 
de les entitats agrupades en la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i al 
nombre de llicències en les federacions. En el cas que la proporció no sigui exacte 
s’optarà per donar més representació al gènere amb menys presència.

Les agrupacions esportives optaran per un dels criteris anteriors, llevat dels 
consells esportius i la Unió de Consells Esportius de Catalunya, que es regiran per 
la seva normativa específica.

Aquests criteris s’apliquen tant als càrrecs de les juntes directives com a la resta 
dels seus membres.

Article 138
Distintiu per a les entitats esportives en matèria d’igualtat

1. El departament del Govern competent en matèria esportiva ha de crear un 
distintiu per a reconèixer aquelles entitats esportives que destaquen per l’aplicació 
de polítiques d’igualtat de tracte i d’oportunitats.

2. Amb la finalitat d’obtenir aquest distintiu, qualsevol entitat esportiva pot pre-
sentar a la Secretaria General de l’Esport una memòria sobre els paràmetres d’igualtat 
implantats respecte a les relacions de treball, l’oferta esportiva, l’assumpció de càrrecs 
directius i altres qüestions susceptibles d’avaluació entre dones i homes.

Article 139
Ajuts a entitats esportives

L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha de fomentar el patrocini a les 
entitats esportives catalanes per a l’organització d’activitats esportives de dones en 
aquelles modalitats on la seva participació sigui minoritària.

TÍTOL 7
Estatut dels directius

Article 140
Concepte de directiu

1. Als efectes d’aquest Decret, s’entén com a directiu la persona que formi part 
dels òrgans d’administració de les entitats esportives que regula aquest Decret i 
inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

2. Queden exclosos d’aquesta qualificació els gerents, secretaris generals, direc-
tors generals, directors esportius o tècnics i totes les persones amb responsabilitats 
de gestió o direcció vinculades a l’entitat esportiva per una relació laboral, comuna 
o especial, o d’un altre tipus de naturalesa contractual.

Article 141
Relació jurídica amb l’entitat esportiva

Els directius no han d’estar vinculats a entitats esportives per un contracte laboral 
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de caràcter comú o especial, ni amb cap altra entitat instrumental de l’entitat espor-
tiva. La relació dels directius amb les entitats esportives és orgànica, no contractual, 
encara que hi hagi compensació econòmica.

Article 142
Drets dels directius

Els directius de les entitats esportives catalanes tenen els drets següents:
a) Rebre el reemborsament, a través de les seves entitats esportives, de les despe-

ses realitzades en el compliment de les seves activitats dins dels límits prèviament 
establerts per aquestes entitats.

b) Disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició de directiu.
c) Disposar d’informació i documentació precisa per a la seva participació en 

els òrgans directius de la seva entitat esportiva.
d) Rebre amb caràcter permanent els mitjans materials necessaris per exercir 

correctament les funcions que els assignin.
e) Ser assegurats a través de les seves entitats esportives contra els riscos d’ac-

cident i de responsabilitat civil que es derivin directament de l’exercici de la seva 
activitat.

f) Qualssevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries de 
l’entitat esportiva catalana corresponent.

Article 143
Obligacions dels directius

Els directius estan obligats a:
a) Guardar confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desen-

volupament de les seves funcions, quan escaigui. L’obligació de confidencialitat 
subsisteix malgrat haver cessat en el càrrec.

b) Actuar amb la diligència deguda en l’exercici de les seves funcions, atenint-se 
en tot moment a les finalitats estatutàries de l’entitat.

c) Respectar i tenir cura dels recursos materials que posin a la seva disposició 
les entitats esportives corresponents.

d) Complir els compromisos adquirits amb les entitats esportives on s’exerceixen 
funcions directives.

e) Participar en les activitats formatives que s’organitzen per complir amb dili-
gència les seves funcions.

f) Rebutjar tot tipus de contraprestació econòmica o d’altra tipus no prevista en 
aquest Decret.

g) Promocionar la igualtat entre dones i homes, així com dur a terme actuacions 
per tal d’eradicar la discriminació per raó de sexe en l’esport.

h) Continuar en l’exercici de les seves funcions fins a la presa de possessió dels 
successors, llevat cas de força major.

i) Acatar els acords i resolucions adoptats pels òrgans competents.
j) Proporcionar tota la documentació i informació necessària als nous directius 

que hagin de substituir els directius sortints.
k) Abstenir-se d’assistir i intervenir en les deliberacions que afectin a assumptes 

en què tinguin un interès personal. Es considera que també existeix interès personal 
del directiu quan l’assumpte afecta a un membre de la seva família, fins al tercer 
grau de consanguinitat o d’afinitat, o a una societat, entitat u organisme on exerceix 
un càrrec directiu o hi té una participació significativa.

l) Assistir a les reunions dels òrgans dels quals forma part i participar activa-
ment en les seves deliberacions per tal que el seu criteri contribueixi a prendre les 
decisions adients.

m) Utilitzar degudament l’acreditació.
n) Complir, el codi ètic o de conducta que aprovi la seva entitat esportiva.
o) Posar en coneixement dels organismes pertinents qualsevol sospita d’actuació 

corrupta o fraudulenta.
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p) Qualssevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries de 
l’entitat esportiva catalana corresponent.

Article 144
Principis d’actuació dels directius

Els principis bàsics d’actuació dels directius són:
a) La gratuïtat en el servei prestat en favor de l’entitat esportiva, llevat dels 

supòsits en què el nivell de dedicació requereixi una compensació econòmica 
aprovada, de forma específica nominal i limitada, pel que fa a la seva quantia anual, 
per l’assemblea general.

b) L’assumpció lliure i voluntària de les responsabilitats inherents al càrrec 
directiu exercit.

Article 145
Compensacions econòmiques del personal directiu i reemborsament de les des-
peses

1. Els directius de les entitats esportives poden rebre una compensació econòmica 
per l’exercici de les seves funcions.

2. Les compensacions econòmiques no es poden satisfer amb càrrec a subvencions 
públiques i només són possibles quan l’entitat esportiva compta amb finançament 
propi. La política de remuneració a directius de cada entitat esportiva catalana s’ha 
d’ajustar a criteris de moderació i transparència.

3. Els termes d’aquesta compensació dels càrrecs electes federatius els ha 
d’aprovar, de forma específica nominal i limitada, pel que fa a la seva quantia anual, 
l’assemblea general i la remuneració ha de concloure, com a màxim, en finalitzar el 
mandat. El directiu no té dret a cap indemnització econòmica un cop cessat.

4. Els directius de les entitats esportives poden rebre una compensació econò-
mica com a reemborsament de les despeses que s’hagin produït efectivament en 
l’exercici de les seves funcions.

Article 146
Incompatibilitats

1. El càrrec de directiu d’una federació esportiva catalana és incompatible amb 
l’exercici d’un càrrec públic electe o de designació política.

2. El càrrec de directiu d’una entitat esportiva catalana és incompatible amb 
l’exercici de funcions de consell o assessorament professional a la mateixa entitat. 
El càrrec de directiu d’una entitat esportiva catalana també és incompatible amb la 
prestació de serveis professionals sota relació laboral, civil o mercantil a la mateixa 
entitat esportiva o a qualsevol de les seves entitats instrumentals.

3. Als directius de les entitats esportives catalanes també els afecten les incom-
patibilitats que preveuen les normes estatutàries o reglamentàries pròpies.

Article 147
Regles de conducta dels directius

Els directius de les entitats esportives catalanes no poden:
a) Percebre indemnitzacions després de cessar en el càrrec o dimitir-ne.
b) Percebre comissions, pagaments de viatges o beneficis anàlegs de terceres 

persones o entitats per la contractació de béns i serveis per part de l’entitat esportiva 
catalana.

c) Percebre incentius per assolir objectius esportius o econòmics.
d) Contractar, per mitjà de les seves empreses o en nom de tercers, amb la pròpia 

entitat esportiva on s’exerceixen funcions directives. Aquesta prohibició d’auto-
contractació afecta les empreses dels seus cònjuges, persones vinculades amb una 
relació de convivència anàloga i dels seus descendents o ascendents.

e) Fer ús del patrimoni de la seva entitat esportiva o valdre’s de la seva posició 
en l’esmentada entitat per obtenir un avantatge patrimonial.
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f) Qualssevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries de 
les entitats esportives corresponents.

Article 148
Responsabilitat dels òrgans de govern, administració i representació

1. Els membres o titulars dels òrgans de govern, administració i representació de 
les entitats esportives catalanes i la resta de persones que actuen en nom i represen-
tació seva responen davant d’aquestes, davant de la resta d’associats o de federats 
i de tercers pels danys ocasionats i els deutes contrets només per actes dolosos i en 
casos de negligència.

2. Les persones a què es refereix l’apartat anterior responen de forma civil i ad-
ministrativa davant de l’entitat esportiva, dels associats o els federats i de tercers, 
pels actes i omissions realitzades en l’exercici de les seves funcions i pels acords 
que hagin votat.

3. Si la responsabilitat no es pot imputar a cap membre o titular dels òrgans de 
govern, administració i representació, tots els integrants responen solidàriament per 
les accions i omissions descrites anteriorment, llevat que acreditin no haver participat 
en la seva aprovació o execució, o bé que s’hi van oposar expressament.

TÍTOL 8
Llicència esportiva

CaPíTOL 1
Disposicions generals

Article 149
Concepte de llicència esportiva

1. La llicència esportiva té per objecte acreditar la pràctica de l’activitat física o 
la competició i comporta l’autorització i la vinculació amb l’organitzador d’aques-
tes.

2. Atesos els beneficis que comporta la pràctica de l’activitat física i l’esport i la 
necessitat de desenvolupar aquesta pràctica en condicions que beneficiïn la salut del 
practicant i que garanteixin la seguretat de la pràctica, les administracions públiques 
vetllaran perquè el règim sobre llicències regulat en aquest Decret sigui aplicable 
a totes les persones que practiquen l’esport i l’activitat física.

3. Les entitats públiques o privades que organitzin activitats físiques o espor-
tives, amb independència de la seva durada i de la tipologia de l’espai en què es 
realitzin, hauran d’exigir a totes les persones que hi participin la llicència esportiva 
corresponent a l’activitat.

Article 150
Classes de llicències

Les llicències esportives poden ser de tres classes:
a) Llicència federativa.
b) Llicència escolar.
c) Llicència d’activitat física.

Article 151
Acreditació de llicències

1. Només podran ser competents per acreditar llicències esportives les entitats 
autoritzades per aquest decret d’acord amb el que s’estableix en els apartats següents 
d’aquest article.

2. Les federacions esportives catalanes són competents en relació amb les llicèn-
cies federatives, dins les modalitats i disciplines de la seva competència.
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3. La Unió de Federacions Esportives de Catalunya i les Federacions Esportives 
Catalanes són competents en relació amb la llicència d’activitat física així com 
totes aquelles activitats que organitzin i/o gestionin de manera directa o indirec-
tament.

4. Els consells esportius són competents en relació amb les llicències escolars.
5. Les entitats, els centres, els establiments públics o privats a què fa referència 

l’article 62 de la Llei de l’Esport no previstes en els punts anteriors que organitzen 
activitats físiques o esportives, ja sigui a l’aire lliure o en establiments esportius, són 
competents també en relació amb la llicència d’activitat física a favor dels practicants 
que participin en les activitats que organitzin. Aquestes entitats podran subscriure 
una pòlissa col·lectiva o individual, amb la cobertura que estableix l’article 152 a 
favor dels practicants que estiguin sota la seva organització.

6. Resten exclosos d’acreditar la llicència esportiva els practicants per compte 
propi d’activitat física de forma no organitzada.

Article 152
Cobertura de riscos per a persones físiques

1. Cada llicència esportiva ha de comportar una assegurança que garanteixi, 
com a mínim, la cobertura dels riscos següents:

a) Responsabilitat civil.
b) Indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defun-

ció.
c) Assistència sanitària per a aquells supòsits derivats de la pràctica esportiva i 

amb una quantitat suficient per cobrir les possibles contingències.
d) Les prestacions mínimes a cobrir, seran les que determini la normativa regu-

ladora de l’assegurança esportiva obligatòria.
2. En el cas que les prestacions contractades en l’assegurança obligatòria no 

siguin suficients per fer front a les cobertures necessàries, l’entitat organitzadora 
en serà la responsable subsidiària.

3. En el cas que una entitat organitzadora d’activitats físiques o esportives no 
hagi complert l’obligació que té d’exigir a totes les persones que hi participin, que 
siguin titulars de la llicència esportiva corresponent a l’activitat, serà la responsa-
ble subsidiària de les cobertures que hagi estat necessari utilitzar per causa dels 
participants no coberts per la llicència esportiva, sens perjudici d’incórrer en les 
altres responsabilitats previstes legalment.

4. L’esportista que acrediti individualment tenir protegides les contingències 
que preveu l’apartat 1 d’aquest article, per mitjà d’una assegurança, no caldrà que 
subscrigui altra i restarà habilitat per la pràctica de l’activitat física i esportiva, pel 
mateix període assegurat.

Article 153
Durada

1. La durada de la llicència esportiva serà anual o de temporada tot i que es 
podran acreditar llicències temporals de durada inferior.

2. Les llicències esportives de durada inferior a un any hauran d’ajustar les 
seves quotes al temps de durada i al risc de l’activitat esportiva per a la qual se 
sol·licita.

Article 154
Reconeixement mèdic previ

1. Per acreditar la llicència esportiva, l’entitat emissora haurà d’exigir de manera 
preceptiva a la persona practicant de l’activitat física la signatura d’una declaració 
responsable sobre el seu estat de salut i de condició física. Aquesta declaració res-
ponsable tindrà forma de qüestionari.

2. En el cas que així ho determini el protocol d’actuació, la persona practicant 
haurà d’acreditar l’obtenció, segons escaigui, d’un informe mèdic o d’un certificat 
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mèdic d’aptitud per al desenvolupament de l’activitat física o esportiva per a la qual 
s’expedeix la llicència.

3. A banda de la prescripció establerta en els dos apartats anteriors, les entitats 
organitzadores podran exigir com a requisit previ i imprescindible a l’acreditació 
de la llicència l’obtenció d’un informe mèdic d’aptitud per al desenvolupament de 
l’activitat física o esportiva per a la qual s’acredita la llicència.

4. Els titulars dels departaments competents en matèria d’esports i salut, en el termini 
màxim de dos anys des de l’entrada en vigor del present decret, havent escoltat les 
federacions esportives catalanes fixaran les característiques i contingut de la decla-
ració responsable sobre l’estat de salut i de condició física, els indicadors i el protocol 
d’actuació que es deriva de la valoració de la declaració responsable, la tipologia i 
vigència dels informes mèdics o dels certificats mèdics d’aptitud, segons les classes 
de llicència, les modalitats esportives i les característiques dels esportistes, així com 
els reconeixements i proves mínimes que s’hauran d’efectuar en cada cas.

CaPíTOL 2
Disposicions específiques

SECCIÓ 1
Llicència federativa

Article 155
Contingut de les llicències esportives

Les llicències esportives tindran, de forma general, el següent contingut mí-
nim:

Identificació de la persona física que obté la llicència esportiva (nom i cognoms, 
codi de l’assistència sanitària obligatòria i data de naixement).

Identificació de la persona jurídica que expedeix la llicència esportiva.
Classe de la llicència.
Modalitats i disciplines esportives corresponents a la llicència, si escau.
Durada de la llicència.
L’assegurança prevista en l’article 154 del present decret.
Entitat esportiva o centre educatiu al qual pertany el titular, categoria i estament, 

si escau.

Article 156
Format de les llicències federatives

1. Les entitats federatives hauran d’aprovar el format de les llicències esporti-
ves.

2. Les llicències s’expedeixen almenys en llengua catalana.
3. La informació que contingui la llicència federativa s’ha d’incorporar en entorns 

i/o suports tecnològics compatibles amb els que utilitza l’Administració esportiva, 
de manera que resti garantida la transferència d’informació.

4. Les llicències federatives que comptin amb la subvenció total o parcial d’algun 
dels seus conceptes econòmics per part de l’Administració esportiva hauran de fer 
constar aquesta circumstància en la llicència.

5. Les llicències federatives que incorporin quota per a participar en compe-
ticions d’altres àmbits territorials, hauran de fer constar aquesta habilitació en el 
document de la llicència.

6. La informació continguda en les llicències federatives amb suport electrònic 
resta exempta de l’obligació d’oferir totes les dades previstes a l’article 155.

Article 157
Caràcter reglat

L’expedició de llicències federatives ha de tenir caràcter reglat i les entitats ex-
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pedidores no podran denegar-ne la tramitació o expedició si el sol·licitant reuneix 
les condicions necessàries.

Article 158
Naturalesa i efectes de les llicències federatives

1. La llicència federativa atorga a una persona la condició de federat/da i l’habilita 
per participar en les competicions oficials d’aquella federació, sempre d’acord amb 
les regles que les regeixin en cada cas.

2. Les federacions esportives catalanes poden exigir aquesta llicència federativa 
per a altres competicions, activitats físiques no competitives i qualsevol altra activitat 
que organitzin elles mateixes.

3. Les llicències federatives emeses per les federacions esportives catalanes habi-
liten els seus titulars a participar en competicions oficials d’altres àmbits territorials 
en els casos i condicions que estableixi la normativa corresponent.

Article 159
Drets de les persones amb llicència federativa de les federacions esportives ca-
talanes

Les persones amb llicència federativa que integren una federació esportiva ca-
talana tenen com a mínim, i amb independència del que estableixin els respectius 
estatuts i normes reglamentàries, els drets següents:

a) Poder formar part dels òrgans federatius amb la manera, condicions i proporció 
que els reconegui la normativa aplicable.

b) Participar en totes les activitats que organitzi la federació, d’acord amb les 
regles que aquesta dicti al respecte.

c) Recórrer als òrgans federatius competents per instar el compliment de les 
normes federatives.

d) Elevar les consultes i reclamacions que considerin pertinents d’acord amb 
les normes de la federació.

Article 160
Obligacions de les persones amb llicència de les federacions esportives catalanes

Les persones amb llicència esportiva integrants d’una federació tenen, com a 
mínim i amb independència del que es pugui afegir al respecte als estatuts i altres 
normes reglamentàries, els deures següents:

a) Pagar les quotes que s’estableixin.
b) Sotmetre’s als controls antidopatge que organitzin les institucions competents 

i complir la resta d’obligacions establertes en aquesta matèria, en l’àmbit de les 
competicions esportives.

SECCIÓ 2
Llicència escolar

Article 161
Naturalesa i efectes de la llicència escolar

1. La llicència escolar habilita per participar en els Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya i se li aplica la regulació continguda en la secció primera d’aquest capítol 
en relació amb la llicència federativa.

2. La llicència escolar no inclou la quota d’inscripció als Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya. Aquesta quota serà fixada i cobrada per l’entitat o entitats que rebin 
l’encàrrec d’organitzar-los.

3. La llicència escolar no atorga la condició d’afiliat a cap entitat esportiva.
4. No es podrà expedir la llicència escolar a cap persona major de 16 anys, tret 

que acrediti la seva matriculació en algun curs de l’ensenyament secundari obli-
gatori o postobligatori.
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5. Les llicències escolars i les llicències federatives acreditades a menors de 16 
anys, s’habiliten recíprocament pel que fa a les contingències assegurades, d’acord 
amb el que estableix l’article 152 d’aquest Decret.

SECCIÓ 3
Llicència d’activitat física

Article 162
Naturalesa i efectes de la llicència d’activitat física

1. La llicència d’activitat física autoritza el seu titular per a la pràctica d’activi-
tats físiques o esportives organitzades fora de l’àmbit de la competició federada i 
escolar, també autoritza a utilitzar espais esportius de l’entitat organitzadora de la 
respectiva activitat i a participar en qualsevol activitat física i esportiva que sigui 
organitzada per altres.

2. L’organitzador de l’activitat física o esportiva determina el sistema d’acredi-
tació de l’esmentada llicència.

TÍTOL 9
Qualitat de les organitzacions esportives

Article 163
Programa de qualitat de la gestió de les entitats esportives

1. El govern crea el programa de qualitat de la gestió de les entitats esportives de 
Catalunya amb l’objectiu de promoure la qualitat en aquestes organitzacions, per 
tal de potenciar la gestió i la prestació de serveis esportius amb un nivell de qualitat 
superior als estàndards ordinaris.

2. El Consell Català de l’Esport pot establir un model de certificació de qualitat 
de la gestió de les entitats esportives de Catalunya.

3. El Consell Català de l’Esport publicarà el llistat d’entitats avaluadores del 
programa de qualitat.

Article 164
Obtenció de l’acreditació de qualitat

1. Els documents d’aplicació i els requeriments i paràmetres de qualitat que 
s’hauran de complimentar als efectes que les entitats esportives puguin obtenir 
l’acreditació del programa de qualitat de la gestió esportiva seran aprovats i publicats 
per part del Consell Català de l’Esport.

2. Les entitats esportives catalanes que desitgin obtenir l’acreditació de qualitat 
de la gestió esportiva hauran de presentar davant el Consell Català de l’Esport una 
sol·licitud a aquest efecte, juntament amb un document expedit per una entitat 
avaluadora que acrediti el compliment dels requeriments i paràmetres de qualitat 
establerts a la documentació d’aplicació.

3. El Consell Català de l’Esport crearà una comissió avaluadora formada per 
personal propi, per personal representant de les entitats avaluadores i, si escau, 
assistida per altre personal expert.

4. Aquesta comissió validarà les sol·licituds d’acreditació presentades i elevarà 
una proposta de resolució a la Presidència del Consell Català de l’Esport, per tal que 
emeti l’acreditació de qualitat pel període de vigència que s’hagi determinat.

Article 165
Marques de qualitat

1. El Consell Català de l’Esport crearà les marques de qualitat associades al 
programa de qualitat de gestió de les entitats esportives i autoritzarà el seu ús a les 
entitats que acreditin la seva obtenció.
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2. El Consell Català de l’Esport farà pública i mantindrà la relació actualitzada 
de les entitats esportives que hagin estat acreditades.

Article 166
Premis a la qualitat esportiva

1. El Consell Català de l’Esport podrà crear un sistema públic d’indicadors de 
qualitat de les entitats esportives catalanes.

2. El Consell Català de l’Esport podrà crear uns premis a la qualitat esportiva 
de Catalunya amb l’objectiu de reconèixer la qualitat de les entitats esportives 
catalanes.

3. Per a atorgar aquests premis, el Consell Català de l’Esport nomenarà un jurat 
format per persones de l’administració i per persones representatives del sector 
esportiu. Aquest jurat atorgarà els premis en base als resultats del sistema públic 
d’indicadors de qualitat de les entitats esportives catalanes.

DISPOSICIONS aDDICIONaLS

PRImERa

Ús social dels centres educatius públics per les associacions esportives escolars
A les associacions esportives escolars que regula aquest Decret se’ls aplica el 

Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social dels edificis dels 
centres educatius públics.

SEgONa

Assegurament de les activitats esportives
Tota activitat o competició esportiva, federada o no, que organitzin a Catalunya 

les entitats esportives regulades en aquest Decret, així com qualsevol persona física 
o jurídica, obliga a subscriure una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi 
el risc de l’activitat o competició esportiva davant de tercers amb uns capitals mí-
nims de 600.000,00 euros per sinistre i 150.000,00 euros per víctima. Als efectes 
d’aquesta disposició també es consideren tercers els propis esportistes participants 
i d’altres intervinents.

TERCERa

Assegurança dels professionals esportius
El contingut mínim de les pòlisses de responsabilitat civil que han de contractar 

els professionals de l’esport regulats en la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions 
de l’esport, serà de 150.000,00 euros.

qUaRTa

Distintiu per a les entitats esportives en matèria d’igualtat
El departament competent en matèria esportiva ha de controlar que les entitats 

esportives que obtinguin el distintiu en matèria d’igualtat mantenen l’aplicació de 
les polítiques d’igualtat que n’han motivat la concessió i, si no es compleixen, els 
pot retirar el distintiu.

CINqUENa

Entitats associades a la Federació Catalana d’Esport per a Tothom
Les entitats que varen fundar i que en l’actualitat componen la Federació Catalana 

d’Esport per a Tothom regulada a l’article 40, inscrita en el Registre d’Associacions 
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amb el número 289, podran continuar formant-ne part una vegada es registri la 
mateixa al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat i com a excepció a allò 
establert a l’apartat 3 de l’article 40.

SISENa

Federacions de modalitats tradicionals i pròpies de Catalunya
La Secretaria General de l’Esport publicarà periòdicament la relació de federa-

cions esportives catalanes, que promocionen les modalitats tradicionals i pròpies 
de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 43.3 d’aquest Decret.

DISPOSICIONS TRaNSITòRIES

PRImERa

Adaptació d’estatuts
1. Les entitats esportives actualment inscrites en el Registre d’Entitats Esportives 

de la Generalitat de Catalunya han d’adaptar, si s’escau, els seus estatuts a les pres-
cripcions d’aquest Decret, mitjançant acord adoptat en la corresponent assemblea 
general celebrada en el termini de 2 anys des de la seva entrada en vigor.

2. Un cop acordada l’esmentada adequació estatutària, cal que es presenti da-
vant del Consell Català de l’Esport en el mes següent a la celebració de l’assemblea 
general, a l’efecte de la seva inscripció en el Registre.

3. Mentre no s’inscrigui l’adaptació esmentada, les entitats esportives catalanes 
es regulen segons el que estableix la Llei de l’Esport, per aquest Decret, per la resta 
de l’ordenament jurídic i pels seus estatuts, sempre que no contradiguin la norma-
tiva vigent, amb excepció de l’obligació establerta a l’article 152.3 en relació amb 
la llicència d’activitat física, que s’aplicarà transcorregut el termini de 2 anys des 
de l’entrada en vigor del present decret.

SEgONa

Entitats pendents d’inscripció
1. Les entitats esportives que en la data de publicació d’aquest Decret estiguin 

pendents d’inscripció han d’aplicar la normativa del moment d’inici del corresponent 
expedient administratiu.

2. L’esmentat anteriorment s’interpreta sens perjudici de la seva obligació 
d’adaptació estatutària posterior.

TERCERa

Extinció dels grups esportius
Els grups esportius constituïts a l’empara de l’article 3 del Decret 145/1991, de 17 

de juny, que es deroga mitjançant el present Decret, s’han de dissoldre en el termini 
màxim de 2 anys previst en l’esmentat article 3.

qUaRTa

Procediments federatius en marxa
Els processos federatius electorals, iniciats abans de la vigència d’aquest Decret, 

es regeixen i es tramiten d’acord amb la normativa d’aplicació en el moment d’iniciar 
el procés respectiu.
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CINqUENa

Denominacions de les entitats esportives
Les entitats esportives inscrites en el Registre d’Entitats Esportives de la Gene-

ralitat de Catalunya no han d’adaptar les seves denominacions a les prescripcions 
d’aquest Decret, un cop s’hagi fet públic. Aquestes normes només són exigibles a 
les entitats que es constitueixin a partir de la publicació de la present disposició.

SISENa

Renovació dels òrgans directius
Els òrgans directius de les entitats esportives amb mandant vigent en el moment 

de la publicació del nou Decret poden continuar en els seus càrrecs fins al termini 
establert pel respectiu mandat.

SETENa

Ajuts i finançament públic
Les entitats esportives que no hagin dut a terme una renovació dels seus òrgans 

directius, d’acord amb el que estableix aquest decret, no els hi serà d’aplicació 
l’article 137.2, fins a l’extinció dels seus mandats.

VUITENa

Aplicació de la divisió territorial de la Generalitat de Catalunya
Mentre el Parlament de Catalunya no aprovi la Llei que reguli la divisió territo-

rial de Catalunya, els àmbits territorials a què fan referència els articles 27, 28, 29 i 
134 del present Decret seran els corresponents als àmbits territorials de les actuals 
Delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya.

NOVENa

Desplegament territorial de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya desenvoluparà la seva orga-

nització territorial progressivament d’acord amb les disponibilitats i necessitats en 
territori i tenint present la creació de les agrupacions esportives territorials previstes 
en l’article 27 d’aquest decret.

DISPOSICIÓ DEROgaTòRIa

Es deroguen totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin a aquest Decret 
i, de forma expressa, les disposicions següents:

a) El Decret 196/1985, de 15 de juliol, de regulació de la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya.

b) El Decret 145/1991, de 17 de juny, de regulació de la constitució, les classes 
i el registre de clubs i associacions esportives i d’aprovació del Reglament del seu 
règim i funcionament intern.

c) El Decret 70/1994, de 22 de març, pel qual es regulen les federacions espor-
tives catalanes.

d) El Decret 230/2005, de 25 d’octubre, de regulació de les associacions espor-
tives escolars.
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DISPOSICIONS fINaLS

PRImERa

Desenvolupament
S’autoritza la persona titular del departament de la Generalitat de Catalunya 

competent en matèria esportiva perquè dicti les disposicions necessàries per al 
desenvolupament i execució d’aquest Decret, en les matèries corresponents a: 
aprovar les especificacions tècniques, en relació al suport tecnològic, de les lli-
cències regulades a l’article 156.3; conjuntament amb el departament en matèria 
de salut, a aprovar les característiques de la declaració responsable, els indicadors 
i el protocol, la tipologia i vigència dels informes i certificats mèdics previstos a 
l’article 154; a aprovar els documents d’aplicació i els requeriments i paràmetres de 
qualitat esportiva previstos a l’article 164; a crear les marques de qualitat previstes a 
l’article 165; a crear el sistema públic d’indicadors i els premis de qualitat esportiva 
previstos a l’article 166, així com a determinar la denominació del distintiu previst a 
la disposició addicional quarta i article 138, per a les entitats esportives en matèria 
d’igualtat, el procediment i les condicions per a la seva concessió o revocació, les 
facultats o efectes derivats de la seva concessió i les condicions de difusió institu-
cional de les entitats esportives que l’obtinguin.

SEgONa

Habilitació per a l’actualització de quantitats
Es faculta el departament competent del Govern en matèria d’assegurances per 

a actualitzar els imports que preveu el Decret.

TERCERa

Aquest Decret entra en vigor als 20 dies de la seva publicació en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 de maig de 2010

JOSé mONTILLa I agUILERa

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP-LLUíS CaROD-ROVIRa

Vicepresident del Govern

(10.124.015)
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RESOLUCIÓ
VCP/1484/2010, de 13 d’abril, per la qual es publiquen termes normalitzats pel 
Consell Supervisor del Termcat.

L’ús del català en els àmbits socioeconòmic, tècnic i científic requereix l’elabo-
ració i la difusió dels recursos terminològics que permeten designar i definir els 
nous conceptes que es posen en circulació a la nostra societat.

L’article 12.3 del Decret 108/2006, de 25 d’abril, pel qual s’aprova la modifica-
ció dels Estatuts del Consorci del Centre de Terminologia Termcat, estableix que 
el Termcat ha de difondre periòdicament els termes procedents dels treballs de 
normalització formal que hagin estat aprovats pel Consell Supervisor, que tenen 
caràcter subsidiari respecte a la normativa establerta per la Secció Filològica de 
l’Institut d’Estudis Catalans.

L’article 1.3.h) del Decret 216/2005, d’11 d’octubre, d’estructura orgànica de la 
Secretaria de Política Lingüística, estableix que la Secretaria de Política Lingüística 
impulsa i coordina, a través del Centre de Terminologia Termcat, les activitats ter-
minològiques relacionades amb la llengua catalana i vetlla per la difusió i l’aplicació 
de la terminologia que elabora el centre esmentat.

L’article 2.3 del Decret 107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l’ús de les 
llengües oficials per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb la redacció que li dóna el Decret 162/2002, de 28 de maig, estableix que en l’ús 
del català l’Administració de la Generalitat ha d’emprar els termes normalitzats pel 
Centre de Terminologia Termcat per designar en aquesta llengua els conceptes a 
què es refereixen.

D’acord amb els preceptes esmentats,

RESOLC:

—1 Donar publicitat als termes catalans aprovats pel Consell Supervisor del Termcat 
durant el tercer quadrimestre de 2009, que apareixen a l’annex d’aquesta Resolució, 
els quals s’acompanyen de les definicions i d’equivalències en altres llengües.

—2 En virtut del Decret 107/1987, de 13 de març, d’acord amb la redacció que li 
dóna el Decret 162/2002, de 28 de maig, l’Administració de la Generalitat ha d’em-
prar els termes de l’annex per designar en català els conceptes a què es refereixen 
en la seva documentació tècnica i administrativa.

Barcelona, 13 d’abril de 2010

bERNaT JOaN I maRí

Secretari de Política Lingüística

aNNEX

Termes catalans aprovats pel Consell Supervisor del Termcat en el període indicat 
a l’apartat 1.

Qualsevol comentari sobre els termes d’aquest annex es pot adreçar al Termcat, 
c. Diputació, 119, 5a, Barcelona.

Arts

art de programari m

es arte del software
es arte software
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es software art
fr art du code
fr art logiciel
fr software art
en software art

Pràctica artística que pren com a material d’expressió el codi font i que té per 
objectiu crear programes informàtics no concebuts com a eines funcionals.

escola ukiyo-e f

es escuela ukiyo-e
fr école oukiyo-yé
fr école ukiyo-e
pt escola ukiyo-e
en ukiyo-e school
en ukiyoye school

Escola pictòrica japonesa desenvolupada durant els segles xvii, xviii i xix que es 
caracteritza per la producció de pintures i gravats sobre la vida quotidiana.

Nota: 1. Ukiyo-e és una forma japonesa que significa ‘pintura del temps que 
passa’, ‘imatge del món fluctuant’. 2. Aquesta escola va tenir una gran influència 
en la pintura europea del segle XIX.

ukiyo-e m

es ukiyo-e
fr oukiyo-yé
fr ukiyo-e
pt ukiyo-e
en ukiyo-e
en ukiyoye

Composició artística, generalment una pintura o un gravat, pertanyent a l’escola 
ukiyo-e.

ukiyo-e adj

es ukiyo-e
fr ukiyo-e
en ukiyo-e
en ukiyoye

Relatiu o pertanyent a l’escola ukiyo-e.

Ciències de la vida i de la salut

α-bungarotoxina f
sin. bungarotoxina α f

es α-bungarotoxina
es alfa-bungarotoxina
fr α-bungarotoxine
fr alpha-bungarotoxine
en α-bungarotoxin
en alpha-bungarotoxin

bIOqUímICa. Neurotoxina que s’uneix de forma irreversible als receptors nicotínics 
i n’impedeix l’obertura.

Nota: 1. La bungarotoxina α s’obté a partir d’extractes del verí de la serp Bungarus 
multicinctus. 2. La lletra grega α de les denominacions catalanes es pot escriure 
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desenvolupada en els contextos en què no sigui possible de representar-la: bunga-
rotoxina alfa o alfabungarotoxina. 

apràxia del vestir f

es apraxia del vestido
es apraxia del vestir
es apraxia del vestirse
fr apraxie de l’habillage
it aprassia dell’abbigliamento
en dressing apraxia
de Ankleideapraxie

NEUROLOgIa. Apràxia de la persona que és incapaç de vestir-se correctament, com 
a conseqüència de la dificultat per a seleccionar l’ordre de les peces de roba o per 
a orientar-les adequadament cap al propi cos.

àrea tegmental ventral f

es área tegmental ventral
fr aire tegmentale ventrale
en ventral tegmental area
en ventral tegmentum

NEUROLOgIa. Àrea de neurones dopaminèrgiques del tegment del mesencèfal que 
es projecten sobre zones del sistema límbic i del còrtex cerebral.

Nota: L’àrea tegmental ventral, juntament amb la substància negra, és la principal 
font de dopamina del cervell, a través de les vies mesolímbica i mesocortical.

axonal adj
sin. axònic -a adj

es axonal
es axónico
fr axonal
en axonal
en axonic

NEUROLOgIa. Relatiu o pertanyent a l’axó.

blocador d’adrenoreceptors m

es adrenolítico
es antagonista adrenérgico
es antiadrenérgico
es bloqueador adrenérgico
fr adrénolytique
fr bloquant adrénergique
en adrenergic blocking agent
en adrenolytic agent
en antiadrenergic agent

bIOqUímICa. Antagonista dels receptors adrenèrgics.

bòbing m

es bobbing ocular
es rebote ocular
fr bobbing
fr bobbing oculaire
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fr révérence
en bobbing
en ocular bobbing

NEUROLOgIa. Moviment ocular espontani vertical que consisteix en una desviació 
conjugada brusca cap avall dels ulls i un retorn lent a la posició d’origen, el qual 
s’associa amb una lesió a la protuberància.

Nota: El bòbing també pot associar-se amb compressió pontina, hidrocefàlia 
obstructiva o encefalopatia metabòlica.

bucle fonològic m

es bucle fonológico
es lazo fonológico
fr boucle phonologique
en phonological loop

NEUROLOgIa. Subsistema de la memòria de treball coordinat per l’executiu central, 
que emmagatzema temporalment informació verbal i evita que s’oblidi mitjançant 
el repàs articulatori continu d’aquesta informació.

Nota: El bucle fonològic forma part del model de la memòria de treball d’Alan 
Baddeley.

cabdell neurofibril·lar m

es ovillo neurofibrilar
fr dégénérescence neurofibrillaire
fr écheveau neurofibrillaire
fr enchevêtrement neurofibrillaire
en neurofibrillary tangle

NEUROLOgIa. Estructura intracel·lular fibrosa formada per l’acumulació d’elements 
del citosquelet organitzats en trajectòries helicoïdals, que es troben sobretot en neu-
rones grans del còrtex temporal i a l’hipocamp, present en el procés d’envelliment 
cerebral i de manera notable en la malaltia d’Alzheimer.

carcinoma adherent m

es carcinoma adherente
es carcinoma clinging
fr carcinome in situ de type crampon
en clinging carcinoma

gINECOLOgIa. ObSTETRíCIa. Carcinoma ductal in situ format per unes poques capes 
de cèl·lules tumorals que entapissen l’interior dels conductes galactòfors sense 
ocupar-ne tota la llum.

cefalea f
sin. compl. cefalàlgia f
sin. compl. mal de cap m

es cefalalgia
es cefalea
es dolor de cabeza
fr céphalalgie
fr céphalée
fr mal de tête
en cephalalgia
en cephalea
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en cephalgia
en headache

NEUROLOgIa. Dolor difús en diverses parts del cap que no es limita a l’àrea de dis-
tribució de cap nervi.

cinesina f

es cinesina
es kinesina
es quinesina
fr kinésine
en kinesin

bIOLOgIa mOLECULaR. Proteïna motora que pot unir-se a la superfície d’un microtúbul 
i desplaçar-s’hi longitudinalment arrossegant una càrrega, mitjançant ATP com a 
font d’energia.

condicionament clàssic m
sin. compl. condicionament pavlovià m

es condicionamiento clásico
es condicionamiento pavloviano
fr conditionnement classique
fr conditionnement pavlovien
en classical conditioning
en Pavlovian conditioning

NEUROLOgIa. Aprenentatge associatiu en què es desencadena una resposta reflexa 
mitjançant l’aplicació d’un estímul inicialment neutre que ha deixat de ser-ho a causa 
de l’associació repetida a un altre estímul amb capacitat desencadenadora.

Nota: El condicionament clàssic va ser desenvolupat per Ivan Petrovič Pavlov.

conductància de fuita f

es conductancia por fuga
fr conductance de fuite
en leakage conductance

bIOLOgIa CEL·LULaR. Grau de permeabilitat de la membrana cel·lular al pas d’ions a 
través dels canals passius.

corrent de fuita m

es corriente de escape
es corriente de pérdida
fr courant de fuite
en leakage current

bIOLOgIa CEL·LULaR. Corrent iònic constant, principalment d’ions potassi, que circula 
a través dels canals passius de la membrana cel·lular.

diagnòstic per la imatge m

es diagnóstico por la imagen
en image diagnosis

mEDICINa CLíNICa. Diagnòstic mèdic basat en l’ús d’imatgeria.
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elèctrode de maniguet m

es electrodo en manguito
en cuff electrode

NEUROLOgIa. Elèctrode que s’enrotlla al voltant d’un nervi i permet estimular-lo o 
enregistrar els impulsos nerviosos que hi passen.

executiu central m
sin. supervisor central m

es ejecutivo central
es sistema supervisor
fr administrateur central
fr système de supervision
en central executive
en supervisory attentional system

NEUROLOgIa. Sistema cognitiu responsable dels processos de control de l’atenció i 
de la informació.

Nota: 1. L’executiu central assegura el comportament flexible de l’organisme 
davant d’aquelles situacions en què és més probable cometre un error, com ara en 
situacions conflictives, situacions que requereixen planificació i presa de decisions 
o situacions noves en què cal aprendre nous comportaments. 2. La denominació 
executiu central remet a un dels components de la memòria de treball del model 
d’Alan Baddeley, mentre que la denominació supervisor central remet al model de 
Tim Shallice.

exteroceptor m
sin. exteroreceptor m

es exteroceptor
es exteroreceptor
es exterorreceptor
fr extérocepteur
en exteroceptor
en exteroreceptor

fISIOLOgIa hUmaNa. Receptor sensorial localitzat a la pell i a les mucoses.

fantoma m

es fantasma
es fantoma
fr fantôme
it fantasma
it fantoccio
en phantom
de Phantom

mEDICINa CLíNICa. Objecte amb un comportament similar al del teixit biològic, utilitzat 
per a comprovar el funcionament dels aparells que emeten radiacions, calibrar-los, 
mesurar absorcions i calcular dosimetries.

fibra grimpadora f

es fibra trepadora
fr fibre grimpante
en climbing fiber

NEUROLOgIa. Fibra aferent del cerebel procedent del nucli olivari inferior que forma 
múltiples sinapsis amb una mateixa cèl·lula de Purkinje.
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fibra molsosa f

es fibra musgosa
fr fibre moussue
en mossy fiber

NEUROLOgIa. Fibra nerviosa que acaba en forma de petites branques molt nombroses 
i ramificades.

Nota: Hi ha dos tipus de fibres molsoses: les del cerebel, que són aferents, i les 
de l’hipocamp, que no són aferents.

galactoforectomia f
sin. compl. ductectomia mamària f

es galactoforectomía
fr galactophorectomie
en ductectomy
en galactophorectomy

gINECOLOgIa. ObSTETRíCIa. Exèresi d’un o de diversos conductes galactòfors.

galactoforoscopi m
sin. compl. ductoscopi mamari m

es ductoscopio
es galactoscopio
en ductoscope

gINECOLOgIa. Obstetrícia. Microendoscopi de fibra òptica de menys d’un mil·límetre 
de diàmetre utilitzat en la galactoforoscòpia.

galactoforoscòpia f
sin. compl. ductoscòpia mamària f

es ductoscopia
es galactoforoscopia
es galactoscopia
fr ductoscopie
fr galactoscopie
en ductoscopy
en galactoscopy

gINECOLOgIa. ObSTETRíCIa. Endoscòpia dels conductes galactòfors.

glia limitant f

es glia limitans
es glía limitante
es membrana limitante glial
fr glia limitans
it membrane limitante gliale
en glia limitans
en glial limiting membrane

NEUROLOgIa. Estructura formada per prolongacions d’astròcits, que està en contacte 
amb la membrana basal de la piamàter i constitueix el límit entre l’interior i l’exterior 
del sistema nerviós central.

imatge potenciada en difusió f

es imagen de difusión
es imagen potenciada en difusión
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fr image de diffusion
en diffusion image
en diffusion weighted image
en diffusion-weighted image

mEDICINa CLíNICa. Imatge obtinguda mitjançant una ressonància magnètica que 
detecta el moviment fisiològic de les molècules d’aigua en els teixits.

imatge potenciada en perfusió f

es imagen de perfusión
es imagen potenciada en perfusión
fr image de perfusion
en perfusion image
en perfusion weighted image
en perfusion-weighted image

mEDICINa CLíNICa. Imatge obtinguda mitjançant una ressonància magnètica que 
detecta el moviment de fluids per artèries, venes i capil·lars.

imatgeria f

es imaginería
fr imagerie
en imagery
en imaging

mEDICINa CLíNICa. Conjunt de tècniques utilitzades per a fer visibles processos biològics 
o estructures internes del cos mitjançant l’obtenció i el processament d’imatges, 
amb finalitats diagnòstiques o per a la recerca biomèdica.

imatgeria molecular f

es imaginería molecular
fr imagérie moléculaire
en molecular imaging

mEDICINa CLíNICa. Imatgeria que permet la caracterització i l’anàlisi de processos 
biològics cel·lulars i moleculars.

Nota: 1. Són tècniques d’imatgeria molecular la imatgeria òptica, la ressonància 
magnètica, la tomografia computada per emissió de fotó simple i la tomografia 
d’emissió de positrons. 2. La imatgeria molecular té utilitat en l’estudi del sistema 
nerviós central.

imatgeria òptica f

es imaginería óptica
fr imagerie optique
en optical imaging

mEDICINa CLíNICa. Imatgeria que detecta la refracció de la llum a la superfície cortical 
produïda per una modificació dels patrons d’irrigació capil·lar.

impuls elèctric m

es impulso eléctrico
fr impulsion électrique
en pulse

NEUROLOgIa. Estímul elèctric breu i sobtat generat a partir d’un aparell electrònic, 
que s’aplica al teixit nerviós a través d’un elèctrode amb l’objectiu d’estimular una 
neurona o una fibra, o un conjunt de neurones o de fibres.
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impuls nerviós m

es espiga
es impulso nervioso
fr impulsion nerveuse
en spike

NEUROLOgIa. Senyal elèctric que es propaga per un axó com a resposta de la neurona 
a un estímul despolaritzador.

Nota: En alguns contextos s’utilitza la denominació potencial d’acció com a 
sinònim de impuls nerviós, si bé estrictament designa un altre concepte.

interoceptor m
sin. interoreceptor m

es interoceptor
es interoreceptor
es interorreceptor
fr intérocepteur
en interoceptor

fISIOLOgIa hUmaNa. Receptor sensorial localitzat a l’interior del cos.
Nota: Hi ha dos tipus d’interoceptors: els propioceptors i els visceroceptors.

kainat m

es kainato
fr kaïnate
en kainate

NEUROLOgIa. Agonista glutamatèrgic que pot actuar com a toxina excitadora i produir 
efectes semblants als de malalties neurològiques com la corea de Huntington.

laberint aquàtic de Morris m

es laberinto acuático de Morris
es laberinto de Morris
fr labyrinthe aquatique de Morris
fr piscine de Morris
en Morris water maze
en Morris water tank

NEUROLOgIa. Recipient circular ple d’aigua tintada, amb una plataforma submer-
gida just per sota la superfície de l’aigua, utilitzat per a estudiar l’aprenentatge i la 
memòria espacial en animals d’experimentació.

Nota: En el laberint aquàtic de Morris es deixa anar un animal, generalment 
una rata o un ratolí, que ha de trobar la plataforma i pujar-hi per evitar ofegar-se. 
S’ha observat que en intents successius l’animal triga cada vegada menys a trobar 
la plataforma.

làmina medul·lar f
sin. compl. làmina de Rexed f

es lámina de Rexed
es lámina espinal
fr lame de Rexed
fr lame spinale
en Rexed lamina
en spinal lamina

NEUROLOgIa. Cadascuna de les deu àrees en què es divideix la substància grisa 
medul·lar segons les seves propietats citoarquitectòniques.
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Nota: 1. Les làmines medul·lars formen capes successives entre la banya dorsal 
i la banya ventral. 2. La divisió de la medul·la espinal en làmines medul·lars va ser 
proposada per Bror Rexed.

maniquí m

es fantoma
es maniquí
fr mannequin
it manichino
en manikin
en phantom
de Phantom

Equipament i material mèdic. Figura del cos humà o d’una part, de fusta, plàstic, 
etc., destinada a l’ensenyament mèdic.

model de Hodgkin-Huxley m

es modelo de H-H
es modelo de HH
es modelo de Hodgkin-Huxley
fr modèle de Hodgkin-Huxley
fr modèle HH
en H-H model
en HH model
en Hodgkin and Huxley model
en Hodgkin-Huxley model

NEUROLOgIa. Model matemàtic que descriu com s’inicien i es propaguen els poten-
cials d’acció a les cèl·lules excitables, especialment a les neurones, basat en una 
sèrie d’equacions diferencials que calculen el potencial de membrana en funció de 
les característiques elèctriques de la membrana cel·lular i el pas d’ions sodi i ions 
potassi, entre d’altres.

motricitat fina f

es motricidad fina
fr motricité fine
en fine motor skill

fISIOLOgIa hUmaNa. Motricitat en què intervenen principalment els músculs més 
petits.

Nota: 1. La motricitat fina requereix més precisió que la motricitat global. 2. La 
motricitat fina inclou activitats generalment de manipulació, com ara escriure o 
cosir.

motricitat global f

es motricidad global
es motricidad gruesa
fr motricité globale
en gross motor skill

fISIOLOgIa hUmaNa. Motricitat en què intervenen principalment els músculs més 
grans.

Nota: 1. La motricitat global requereix menys precisió que la motricitat fina. 2. 
La motricitat global inclou activitats com ara caminar o córrer.
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neuroimatgeria f

es neuroimagen
es neuroimaginería
fr imagerie cérébrale
fr neuro-imagerie
fr neuroimagerie
en neuro-imaging
en neuroimaging

mEDICINa CLíNICa. Imatgeria que permet obtenir informació de l’estructura i el fun-
cionament del sistema nerviós central.

neurona expiratòria f

es neurona espiratoria
es neurona respiratoria E
es neurona respiratoria espiratoria
fr neurone expiratoire
en E-neuron
en expiratory neuron

bIOLOgIa CEL·LULaR. Neurona dels centres respiratoris que incrementa la seva fre-
qüència de descàrrega durant la fase expiratòria de la respiració.

neurona inspiratòria f

es neurona inspiratoria
es neurona respiratoria I
es neurona respiratoria inspiratoria
fr neurone inspiratoire
en I-neuron
en inspiratory neuron

bIOLOgIa CEL·LULaR. Neurona dels centres respiratoris que incrementa la seva fre-
qüència de descàrrega durant la fase inspiratòria de la respiració.

nociceptor m
sin. nocireceptor m

es nociceptor
fr nocicepteur
fr récepteur de la douleur
fr récepteur nociceptif
en nociceptor
en nocireceptor
en pain receptor

fISIOLOgIa hUmaNa. Receptor sensorial que respon preferentment a estímuls nocius 
o que es poden tornar nocius si esdevenen prolongats.

opiaci m

es opiáceo
fr opiacé
en opiate
en opiate type drug

faRmaCOLOgIa. Alcaloide derivat de l’opi que redueix l’activitat del sistema nerviós 
central.

Nota: Són exemples d’opiacis la morfina i la codeïna.
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opioide m

es opioide
fr opioïde
en opioid

faRmaCOLOgIa. Substància derivada de l’opi o amb una activitat semblant a la de 
l’opi.

Nota: Hi ha tres grups principals d’opioides: els opioides endògens (endorfines, 
encefalines i dinorfines), els opiacis (morfina, codeïna, etc.) i els opioides sintètics 
(heroïna, metadona, etc.).

opioide endogen m

es opioide endógeno
fr opioïde endogène
en endogenous opioid

bIOqUímICa. Opioide produït pel cos, amb una estructura molecular anàloga a la 
dels opiacis.

Nota: Els opioides endògens es poden classificar en tres grans grups: les endor-
fines, les encefalines i les dinorfines.

partícula similivírica f

es partícula pseudovírica
es partícula semejante a virus
es partícula similar a virus
fr particule de type viral
fr particule pseudo-virale
fr pseudo-particule virale
fr VLP
it particella simile al virus
it particella virus-simile
it particola pseudo-virus
en virus-like particle
en VLP
de Virus-artige Partikel

mICRObIOLOgIa. Partícula amb una estructura similar a la d’un virus, que pot induir 
a la producció d’anticossos en l’organisme receptor però que no pot reproduir-se.

Nota: Atès que no poden reproduir-se, les partícules similivíriques no són in-
feccioses.

poda axonal f

es eliminación selectiva de axones colaterales
es poda
es poda axonal
fr élagage axonal
en axon pruning
en pruning

NEUROLOgIa. Procés mitjançant el qual s’eliminen projeccions axonals aberrants o 
redundants durant el desenvolupament del sistema nerviós, que permet el refinament 
de la funció mitjançant la millora de la selectivitat.

Nota: Després de lesions del sistema nerviós perifèric i la regeneració i reinner-
vació també té lloc un procés semblant a la poda axonal.
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potencial d’acció m

es potencial de acción
fr potentiel d’action
en action potential

NEUROLOgIa. Canvi breu i sobtat del potencial de membrana d’una cèl·lula excita-
ble, que ocorre quan una estimulació despolaritza la cèl·lula per sobre d’un nivell 
llindar.

problema de la conjunció m

es problema de la conjunción
es problema de la integración
es problema del acoplamiento
fr problème de l’intégration
fr problème de l’union
en binding problem

NEUROLOgIa. Problema teòric que es planteja pel desconeixement de com es com-
binen i se sincronitzen les representacions dels diversos trets d’un objecte o d’un 
esdeveniment procedents de diferents àrees de l’escorça cerebral per a obtenir una 
percepció integrada d’aquest objecte o esdeveniment.

propioceptor m
sin. propioreceptor m

es propioceptor
fr propriocepteur
en proprioceptor

fISIOLOgIa hUmaNa. Receptor sensorial que detecta els canvis de contracció muscular, 
la posició dels ossos a les articulacions i el grau de tensió de les zones cutànies, i 
que informa sobre la posició i el moviment del cos.

ramificació col·lateral axonal f

es colateralización
fr bourgeonnement axonal collatéral
fr collatéralisation axonale
fr sprouting
en axon collateral sprouting
en axonal collateralization
en collateral sprouting
en collateralization

NEUROLOgIa. Procés mitjançant el qual un axó emet diferents cons de creixement de 
forma col·lateral que, en allargar-se, constitueixen noves projeccions axonals.

Nota: La ramificació col·lateral axonal cap a regions o òrgans denervats és un 
dels mecanismes de recuperació funcional després de lesions del sistema nerviós 
perifèric.

receptor colinèrgic m
sin. receptor d’acetilcolina m

es receptor colinérgico
es receptor de acetilcolina
fr récepteur cholinergique
fr récepteur de l’acétylcholine
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en acetylcholine receptor
en cholinergic receptor

bIOqUímICa. Receptor de membrana que té una especial afinitat per l’acetilcolina
Nota: Hi ha dos subtipus principals de receptors d’acetilcolina: el receptor mus-

carínic i el receptor nicotínic.

receptor d’AMPA m

es receptor AMPA
es receptor de AMPA
fr récepteur AMPA
en AMPA receptor

bIOqUímICa. Receptor de glutamat ionotròpic que té una especial afinitat per l’AM-
PA.

receptor d’NMDA m

es receptor de NMDA
es receptor NMDA
fr récepteur au NMDA
fr récepteur de NMDA
fr récepteur NMDA
en NMDA receptor

bIOqUímICa. Receptor de glutamat ionotròpic permeable als ions calci, que té una 
especial afinitat per l’NMDA i que intervé en el desenvolupament del sistema 
nerviós i en la potenciació a llarg termini.

receptor d’opioides m

es receptor de opioides
fr récepteur des opioïdes
en opioid receptor

bIOqUímICa. Receptor metabotròpic que té una especial afinitat pels opioides.
Nota: Hi ha tres tipus fonamentals de receptors d’opioides: els delta (δ), els kappa 

(κ) i els mu (μ).

receptor de GABA m

es receptor de GABA
es receptor GABA
fr récepteur de GABA
fr récepteur GABA
fr récepteur gabaergique·
fr récepteur GABAergique
en GABA receptor
en GABAergic receptor

bIOqUímICa. Receptor present a les sinapsis inhibidores que té una especial afinitat 
pel GABA.

Nota: Es coneixen tres tipus de receptors de GABA: dos de ionotròpics, el receptor 
de GABA

A
 i el receptor de GABA

C
, i un de metabotròpic, el receptor de GABA

B
.

receptor de glicina m

es receptor de glicina
fr récepteur de la glycine
en glycine receptor
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bIOqUímICa. Receptor ionotròpic que té una especial afinitat per la glicina, la qual 
desencadena una resposta inhibitòria al sistema nerviós central quan s’hi uneix.

receptor de glutamat m
sin. receptor glutamatèrgic m

es receptor de glutamato
es receptor glutamatérgico
fr récepteur au glutamate
fr récepteur du glutamate
fr récepteur glutamatergique
en glutamate receptor

bIOqUímICa. Receptor de membrana que té una especial afinitat pel glutamat.
Nota: 1. Els receptors de glutamat poden ser metabotròpics o ionotròpics. 2. Els 

receptors de glutamat estan implicats en moltes funcions cerebrals essencials.

receptor de kainat m

es receptor de kainato
fr récepteur au kaïnate
fr récepteur de kaïnate
en kainate receptor

bIOqUímICa. Receptor de glutamat ionotròpic que té una especial afinitat pel kai-
nat.

receptor de serotonina m
sin. receptor serotoninèrgic m

es receptor 5-HT
es receptor de 5-HT
es receptor de serotonina
es receptor serotoninérgico
fr récepteur 5-HT
fr récepteur à la sérotonine
fr récepteur de la sérotonine
fr récepteur de sérotonine
fr récepteur sérotoninergique
en 5-HT receptor
en serotonin receptor
en serotoninergic receptor

bIOqUímICa. Receptor que té una especial afinitat per la serotonina.
Nota: Es coneixen set famílies de receptors de la serotonina (5-HT1-7). Aquests 

receptors són metabotròpics, excepte el receptor 5-HT3, que és ionotròpic.

receptor muscarínic m

es receptor muscarínico
fr récepteur muscarinique
en muscarine receptor
en muscarinic receptor

bIOqUímICa. Receptor d’acetilcolina metabotròpic que té una especial afinitat per 
la muscarina.

Nota: Es coneixen cinc subtipus de receptors muscarínics (M1-5).

receptor nicotínic m
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es receptor de nicotina
es receptor nicotínico
fr récepteur de la nicotine
fr récepteur nicotinique
en nicotine receptor
en nicotinic receptor

bIOqUímICa. Receptor d’acetilcolina ionotròpic que té una especial afinitat per la 
nicotina.

receptor purinèrgic m

es receptor purinérgico
fr récepteur purinergique
en purinergic receptor

bIOqUímICa. Receptor de membrana que té una afinitat específica pels nucleòtids 
púrics o les bases nitrogenades púriques.

Nota: Els receptors purinèrgics més importants són els receptors d’adenosina 
(A1, A2, A3), de tipus metabotròpic, i els receptors nucleotídics d’ATP, que poden 
ser ionotròpics (P2X) o metabotròpics (P2Y).

receptor tirosina-cinasa m

es receptor de tirosina cinasa
es receptor de tirosina quinasa
fr récepteur à tyrosine kinase
fr récepteur tyrosine kinase
en tyrosine kinase receptor

bIOqUímICa. Receptor de membrana que davant la interacció d’un lligand extracel-
lular específic fosforila unitats de tirosina i canvia la configuració, de manera que 
es desencadenen mecanismes de transducció cap al soma i el nucli de la cèl·lula.

registre visuoespacial m

es agenda visoespacial
fr calepin visuo-spatial
en visuo-spatial sketchpad

NEUROLOgIa. Subsistema de la memòria de treball coordinat per l’executiu central, 
que emmagatzema temporalment informació visual i espacial i permet evocar-la 
i manipular-la.

Nota: El registre visuoespacial forma part del model de la memòria de treball 
d’Alan Baddeley.

ressonància magnètica funcional f
sigla RMf f

es resonancia magnética funcional
es resonancia magnética nuclear funcional
es RMf
es RMNf
fr imagerie par résonance magnétique fonctionnelle
fr IRM fonctionnelle
fr résonance magnétique fonctionnelle
fr IRMf
en functional magnetic resonance imaging
en fMRI
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mEDICINa CLíNICa. Ressonància magnètica que permet visualitzar la resposta hemo-
dinàmica del sistema nerviós central associada als canvis d’activitat neural.

ròving m

es movimiento ocular errante
es roving ocular
es vagabundeo ocular
en roving eye movement

NEUROLOgIa. Moviment ocular espontani horitzontal que consisteix en desviacions 
conjugades, lentes i repetitives dels ulls, el qual s’associa amb una lesió cerebral 
difusa.

signe de Babinski m

es signo de Babinski
fr signe de Babinski
en Babinski sign

NEUROLOgIa. Reflex cutani plantar que consisteix en l’extensió del dit gros del peu, 
sovint acompanyada de la separació de la resta de dits, en estimular aferències 
sensorials de la part externa de la planta del peu.

Nota: En adults, el signe de Babinski pot indicar lesions del tracte corticoespinal. 
En nadons, en canvi, la presència del signe de Babinski es considera normal a causa 
de la manca de maduració dels mecanismes de control espinal.

simultagnòsia f

es simultagnosia
fr simultagnosie
fr simultanagnosie
en simultagnosia
en simultanagnosia

NEUROLOgIa. Agnòsia visual consistent en la incapacitat de comprendre simultàni-
ament més d’un element d’una escena visual o d’integrar-ne les parts com un tot.

sincronitzador biològic m

es sincronizador biológico
es zeitgeber
fr synchroniseur
fr zeitgeber
en entraining agent
en synchronizer
en time cue
en time giver
en zeitgeber
de Zeitgeber

bIOLOgIa. Factor ambiental que ajusta o reajusta el ritme biològic d’un ésser viu.
Nota: El principal sincronitzador biològic és la llum.

síndrome de negligència f

es heminegligencia
es negligencia unilateral
fr héminégligence
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en hemineglect
en syndrome of neglect

NEUROLOgIa. Síndrome consistent en una alteració de l’atenció sensorial, que es 
caracteritza per la dificultat de detectar estímuls, generalment visuals o tàctils, 
en una meitat del cos, causada principalment per lesions del lòbul parietal de 
l’hemisferi dret.

Nota: 1. La síndrome de negligència més comuna és la que afecta la percepció 
visual. 2. La síndrome de negligència acostuma a afectar la meitat del cos contrària 
a l’hemisferi cerebral lesionat.

tasca de fer/no-fer f

es tarea go/no-go
fr essai oui-non
fr essai tout ou rien
en go/no-go task

NEUROLOgIa. Tasca cognitiva consistent a donar una resposta davant de l’aparició 
d’un estímul i alhora ignorar la presència d’un altre estímul, amb la qual es mesura 
la capacitat de discriminar dos estímuls diferents.

Nota: La tasca de fer/no-fer s’ha relacionat amb l’activació del còrtex frontal 
inferior i el dorsolateral dret.

teràpia hormonal substitutiva f
sin. compl. hormonoteràpia substitutiva f
sigla THS f

es terapia hormonal sustitutiva
es THS
fr hormonothérapie de substitution
fr hormonothérapie substitutive
fr traitement hormonal de substitution
fr traitement hormonal substitutif
fr THS
it terapia ormonale sostitutiva
it TOS
en hormone replacement therapy
en HRT

gINECOLOgIa. Tractament amb substàncies hormonals per a pal·liar el dèficit o la 
manca de producció hormonal de les glàndules endocrines.

Nota: L’ús més habitual de la teràpia hormonal substitutiva és durant la meno-
pausa, per a prevenir l’osteoporosi postmenopàusica i, en general, per a alleujar els 
símptomes deguts a la disminució de la producció hormonal dels ovaris.

tren d’impulsos elèctrics m

es tren de impulsos eléctricos
fr train d’impulsions électriques
en pulse train

NEUROLOgIa. Sèrie continuada d’impulsos elèctrics.

tren d’impulsos nerviosos m

es tren de impulsos nerviosos
fr train d’impulsions nerveuses
en spike train

NEUROLOgIa. Sèrie continuada d’impulsos nerviosos.
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visceroceptor m
sin. visceroreceptor m

es visceroceptor
fr récepteur viscéral
fr viscérocepteur
fr viscérorecepteur
en visceral receptor
en visceroceptor
en visceroreceptor

fISIOLOgIa hUmaNa. Receptor sensorial localitzat als òrgans interns o viscerals de 
l’organisme o als seus embolcalls connectius, que recull la informació sensorial 
reguladora d’aquestes estructures.

Indústria

abatedor de temperatura m

es abatidor de temperatura
es célula de enfriamiento rápido
fr abatteur de température
fr cellule de refroidissement rapide
fr refroidisseur à courant d’air
en air-blast chiller
en blast chiller

Aparell frigorífic que permet abaixar la temperatura dels aliments de manera 
molt ràpida.

Informàtica i telecomunicacions

hacktivisme m

es hacktivismo
fr hacktivisme
it hacktivism
pt hacktivismo
en hacker activism
en hacktivism
en hactivism

INfORmàTICa. Forma d’activisme que utilitza la xarxa Internet com a espai de lluita 
ideològica, mitjançant l’execució d’accions que destorbin la presentació normal dels 
llocs web o el funcionament dels sistemes informàtics dels grups o institucions que 
es pretén denunciar.

missatge automàtic m

es mensaje push
fr message push
en push message

TELECOmUNICaCIONS. Missatge de telèfon mòbil d’enviament automàtic que rep un 
usuari sense haver-lo sol·licitat prèviament ni haver fet cap acció expressa que en 
motivi la recepció.

Nota: El missatge automàtic sovint inclou un enllaç a un lloc web.

wiki m

es wiki
fr wiki
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it wiki
pt wiki
en wiki
de Wiki

INfORmàTICa. Sistema de treball informàtic, aplicat generalment a llocs web, que 
permet que els usuaris visitants puguin modificar directament i de manera senzilla 
els continguts del lloc a què accedeixen o proposar-ne de nous.

Nota: 1. Un dels exemples més característics de llocs wiki en català és l’enciclopè-
dia en línia Viquipèdia. 2. El substantiu wiki actua sovint en aposició per a formar 
termes relacionats, com ara pàgina wiki o sistema wiki. En alguns casos s’elideix 
el substantiu que actua com a nucli i el sintagma queda reduït a la forma wiki, que 
manté el gènere del substantiu elidit: per exemple, un wiki (masculí) per un lloc 
wiki o per programari wiki, o una wiki (femení) per una pàgina wiki.

Lingüística

tifinag m

es tifinagh
es tifinar
fr tifinagh
pt tifinagh
en tifinagh
en tifinar
de Tifinagh
de Tifinar

Alfabet d’origen incert, probablement d’arrels líbiques, propi de l’amazic.
Nota: És emprat sobretot pels tuaregs.

Nàutica

estai baix m

es baby estay
es baby stay
fr bas étai
it stralletto
en baby stay
de Babystag

Estai de proa que se subjecta al pal a l’altura de les creuetes altes, utilitzat en 
algunes embarcacions per a evitar inclinacions laterals del pal.

Òptica

frontofocòmetre m

es focómetro
es frontofocómetro
fr focimètre
fr focomètre
fr frontofocomètre
en focimeter
en focometer
en frontofocometer
en lensmeter
en lensometer
en vertometer
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Aparell que, a partir de la localització del focus imatge, permet mesurar la potència 
del vèrtex posterior d’una lent i determinar-ne el centre òptic.

Nota: La potència del vèrtex posterior de la lent, que es mesura en diòptries, és la 
potència frontal de la lent utilitzada per defecte en la pràctica optomètrica. Correspon 
a la inversa de la distància del vèrtex posterior de la lent al focus imatge.

ventilet m

es ventilete
fr ventilette
it ventiletta
pt ventilete
en frame warmer
en hot air frame warmer
de Ventilette

Aparell que produeix un raig d’aire calent que permet ablanir les muntures d’ulleres 
de material plàstic, especialment quan s’hi volen encastar les lents o quan es volen 
fer petits ajustos en la forma de la muntura.

Pedagogia i psicologia

alfabetisme funcional m
sin. literacitat f

es alfabetismo
es literacidad
fr alphabétisme fonctionnel
fr littéracie
fr littératie
fr littérisme
pt letramento
pt literacia
en functional literacy
en literacy

PEDagOgIa. Ensenyament. Capacitat de comprendre i produir textos escrits i textos 
orals planificats que permet comunicar-se, ampliar coneixements i assolir objectius 
personals, socials i culturals.

alfabetisme matemàtic m

es alfabetismo matemático
fr numératie
pt numeracia
en numeracy

PEDagOgIa. ENSENyamENT. Capacitat de comprendre conceptes i procediments mate-
màtics fonamentals i saber-los aplicar en diferents contextos.

alta capacitat intel·lectual f

es alta capacidad intelectual
fr haut potentiel intelectuel
en high intellectual ability

PSICOLOgIa. Capacitat intel·lectual d’un infant precoç, d’una persona superdotada 
o d’una persona amb un talent determinat.
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conscienciació f

es concienciación
es concientización
fr conscientisation
pt conscientização
en conciousness raising
en conscientization

PEDagOgIa. ENSENyamENT. Procés educatiu en què l’educador fa prendre consciència 
a l’educand de la realitat material i social que l’envolta, perquè en faci una anàlisi 
crítica i, si escau, intenti canviar-la.

Nota: Terme encunyat pel pedagog brasiler Paulo Freire.

dissincronia f

es disincronía
es síndrome de disincronía
fr dyssynchronie
fr syndrome de dyssynchronie
en asynchronicity
en asynchronous development
en asynchrony
en uneven development

PSICOLOgIa. Desfasament entre el desenvolupament intel·lectual i el desenvolu-
pament psicomotor i afectiu, propi dels infants i adolescents amb altes capacitats 
intel·lectuals.

Nota: Terme encunyat pel psicòleg infantil Jean-Charles Terrassier.

educació diferenciada f

es educación diferenciada
fr éducation non mixte
en single-sex education
en SSE

PEDagOgIa. ENSENyamENT. Educació separada per sexes, que té per objectiu atendre 
els diferents ritmes de maduració i els diferents estils d’aprenentatge de nens i de 
nenes.

Nota: L’educació diferenciada s’oposa a la coeducació.

grup de col·loqui m

es grupo coloquial
fr groupe de discussion
en colloquial group

PEDagOgIa. ENSENyamENT. Grup d’estudiants, generalment de nombre inferior al grup 
classe, que es constitueix amb la finalitat de realitzar activitats d’expressió oral i 
promoure així la participació i la interacció dels alumnes.

teoria queer [queer: en] f

es teoría marica
es teoría queer
es teoría torcida
fr théorie allosexuelle
fr théorie queer
it teoria queer
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en queer theory
de Queer-Theorie

PSICOLOgIa. Teoria que sosté que les categoritzacions de gènere i les identitats i les 
orientacions sexuals són només construccions culturals.

Nota: La teoria queer va néixer amb voluntat crítica cap als anys noranta del segle 
XX, al si dels moviments feministes, gais i lèsbics.

Recerca i innovació. Documentació

article d’impacte m

es artículo de especial relevancia
es artículo más citado
es hot paper
fr hot paper
en hot paper

Article publicat en els darrers dos anys que en els darrers dos mesos ha estat 
citat significativament més que qualsevol altre article del mateix període de temps 
i la mateixa temàtica en publicacions considerades de referència, motiu pel qual es 
considera que ha tingut una influència notable en la comunitat científica.

Nota: 1. Aquest concepte va ser creat amb el nom anglès de hot paper per l’Ins-
titut per a la Informació Científica (ISI), organisme de referència internacional 
especialitzat en la indexació i l’anàlisi de citacions, actualment dins la companyia 
Thomson Reuters Corporation. Les publicacions que es prenen com a referència 
per a l’anàlisi són les indexades a les bases de dades del mateix ISI. 2. Per extensió, 
la condició de article d’impacte s’atorga, en general, a articles de publicació recent 
que, seguint uns patrons d’anàlisi determinats, es considera que han tingut una 
influència important en la comunitat científica.

despesa imputable f

es gasto imputable
es gasto subvencionable
es gasto sufragable
fr frais admissibles
fr frais couverts
en eligible expense

Despesa que compleix els requisits necessaris perquè sigui coberta per l’organisme 
finançador en el marc d’una convocatòria de beca o d’ajut a un projecte.

Nota: La forma despesa imputable s’utilitza generalment en plural.

empresa emergent f

es empresa emergente
es empresa recién llegada
es start-up
fr entreprise en démarrage
fr jeune pousse
fr start-up
it start-up
pt empresa em arranque
en infant business
en start-up
en startup company

Empresa de constitució recent que respon a una oportunitat de mercat important 
i que té un marcat caràcter innovador i un creixement fort i ràpid.
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índex d’impacte m

es factor de impacto
es índice de impacto
fr facteur d’impact
fr indice d’impact
en impact factor
en IF
de Impact Factor

Indicador que mesura la importància d’una publicació a partir del nombre de 
vegades que els articles que conté han estat citats durant un període establert, ge-
neralment dos anys, en la resta de publicacions preses com a referència.

Nota: L’índex d’impacte és calculat per l’Institut per a la Informació Científica 
(ISI), organisme de referència internacional especialitzat en la indexació i l’anàlisi de 
citacions, actualment dins la companyia Thomson Reuters Corporation. Es calcula 
per a les publicacions indexades a les bases de dades del mateix ISI i els resultats 
es publiquen en un informe anomenat Journal Citation Report.

metadada f

es metadato
fr métadonné
it metadato
en metadata

Dada que dóna informació sobre una altra dada, amb la finalitat de permetre’n 
la identificació, la descripció i la recuperació.

Nota: L’equivalent anglès metadata designa un conjunt de metadades.

pista d’auditoria f
sin. traça d’auditoria f

es pista de auditoría
es pista de verificación
fr piste d’audit
fr piste de vérification
fr trace d’audit
fr trace de vérification
it traccia di audit
pt pista de auditoria
en audit trail
de Prüfpad

Registre d’una seqüència de fets que permet reconstruir i verificar l’historial 
d’una operació o d’un procés determinats.

(10.103.019)

*
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DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

DECRET
59/2010, d’11 de maig, d’estructuració de l’Institut de Seguretat Pública de Cata-
lunya.

La Llei 10/2007, de 30 de juliol, va crear l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
com a entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita al departament competent 
en matèria de seguretat pública, per donar resposta a tres finalitats essencials: la 
formació dels diferents col·lectius de seguretat; la creació, gestió, difusió i aplicació 
dels coneixements tècnics per seleccionar, promoure i desenvolupar els col·lectius 
de seguretat, i la promoció de l’estudi i la recerca en l’àmbit de la seguretat.

Així, la Llei 10/2007, de 30 de juliol, crea un únic centre de formació i recerca 
per a l’adquisició de qualificacions i competències professionals en l’àmbit de la 
seguretat. En aquest sentit, unifica l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de 
Bombers i Seguretat Civil de Catalunya, i estableix, d’una banda, un àmbit d’ac-
tuació i unes funcions heretades de totes dues escoles, i hi afegeix, d’altra banda, 
noves funcions. Atesa aquesta fusió, és necessari dotar la nova institució d’una 
estructura i d’uns efectius que permetin complir de manera eficaç i eficient les 
funcions i finalitats encomanades.

Ateses les finalitats atribuïdes a l’Institut i per tal de dotar-lo dels recursos hu-
mans, materials i econòmics necessaris d’acord amb criteris d’eficàcia, eficiència 
i qualitat, l’Institut s’estructura en una Subdirecció General de Formació, Selecció 
i Avaluació, en una Subdirecció General d’Administració i Serveis i en una Àrea 
de Recerca, Coneixement i Relacions Exteriors.

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, a proposta del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, 
i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Institut de Seguretat Pública de Catalunya

De la Direcció de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en depenen els 
òrgans i l’àrea funcional següents:

a) La Subdirecció General de Formació, Selecció i Avaluació.
b) La Subdirecció General d’Administració i Serveis.
c) L’Àrea de Recerca, Coneixement i Relacions Exteriors.

Article 2
Subdirecció General de Formació, Selecció i Avaluació

2.1 La Subdirecció General de Formació, Selecció i Avaluació exerceix les 
funcions següents:

a) Promoure els estudis i projectes per a la definició dels programes, els con-
tinguts i l’estructura dels processos selectius dels cossos i el personal afectat per 
l’àmbit d’actuació definit a l’article 3 de la Llei de l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya.

b) Promoure els estudis i projectes per a la definició de les competències, els 
perfils professionals i els mètodes de selecció i avaluació per a l’accés als cossos i 
als col·lectius específics del personal afectat per l’àmbit d’actuació definit a l’article 
3 de la Llei de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

c) Promoure la definició i la coordinació d’aplicació dels protocols d’avaluació 
per dur armes de foc.

d) Dirigir i coordinar la col·laboració i assistència tècnica i la participació en els 
processos de selecció a les administracions i òrgans de selecció diversos.
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e) Dirigir la definició i implantació de la detecció de necessitats formatives 
i dissenyar i aplicar mètodes d’avaluació d’activitats de formació en funció dels 
objectius i les estratègies dels plans generals de formació dels diferents cossos i 
col·lectius professionals afectats per l’àmbit d’actuació definit a l’article 3 de la Llei 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

f) Proposar directrius i elaborar criteris tècnics per al desenvolupament de les 
polítiques generals de formació relatives als cossos de policia de Catalunya i al 
personal de protecció civil i de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, ga-
rantint la seva formació i capacitació específica i permanent en matèria de gènere 
i de desenvolupament dels drets de les dones.

g) Dirigir i supervisar la implantació i el desenvolupament dels plans de formació 
relatius als col·lectius professionals afectats per l’àmbit d’actuació definit a l’article 
3 de la Llei de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

h) Promoure i dirigir les actuacions necessàries per implementar i fomentar la 
qualitat pedagògica de la formació de l’Institut.

i) Promoure l’elaboració dels plans de carrera dels diferents cossos i col·lectius 
professionals afectats per l’àmbit d’actuació definit a l’article 3 de la Llei de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya.

j) Dirigir la coordinació tècnica en les actuacions necessàries per establir els 
processos de reconeixement acadèmic de la formació impartida als cossos de policia 
i bombers de les institucions públiques de Catalunya amb les autoritats educatives 
i universitàries.

k) Dirigir els processos de convalidació, homologació o reconeixement de pro-
grames formatius realitzats per altres entitats al pla d’estudis de l’Institut.

l) Establir els perfils del professorat per a les activitats docents, proposar-ne la 
designació i conformar la realització dels serveis prestats.

m) Exercir qualsevol altra funció que li encomani la Direcció de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

2.2 De la Subdirecció General de Formació, Selecció i Avaluació en depenen 
les unitats següents:

a) El Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment.
b) El Servei de Formació Bàsica.
c) El Servei de Formació Continuada.
d) La Secció de Secretaria Acadèmica.

Article 3
Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment

3.1 Al Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment li corresponen les funcions 
següents:

a) Impulsar, planificar i coordinar la realització d’estudis per identificar i 
definir les competències, els perfils professionals exigibles i els mètodes de se-
lecció i avaluació més adequats per a l’accés i la promoció als cossos de policia 
i als col·lectius específics que descriu la Llei de l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya.

b) Planificar i supervisar el suport tècnic que es presta als cossos de policia i al 
personal de protecció civil i de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments en 
la realització dels processos de selecció.

c) Coordinar i garantir la participació de l’Institut en els òrgans de selecció dels 
cossos de policia de Catalunya i de les estructures professionals del personal de 
protecció civil i de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments.

d) Dissenyar i coordinar les activitats de formació dels/de les representants de 
l’Institut als tribunals d’oposició convocats per dur a terme els processos selectius 
dels cossos de policia de Catalunya i de les estructures professionals del personal 
de protecció civil i de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, en l’àmbit de 
les seves funcions específiques.

e) Establir i aplicar els criteris de selecció i de designació dels/de les representants 
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de l’Institut en els òrgans de selecció, procurant que aquests tendeixin a assolir la 
representació equilibrada de dones i homes.

f) Impulsar i organitzar les activitats de difusió entre les parts interlocutores en 
matèria d’instruments i de mètodes de selecció adients per als col·lectius professi-
onals específics.

g) Proposar i coordinar l’aplicació dels procediments d’avaluació i desenvo-
lupament de competències professionals per al comandament i/o les pròpies de 
cada especialitat, en el marc dels cursos selectius corresponents per als col·lectius 
professionals específics.

h) Impulsar i desenvolupar els estudis destinats a definir els protocols d’avaluació 
per dur una arma de foc, i participar en l’elaboració dels projectes destinats a elaborar 
normatives específiques per a l’aplicació d’aquests protocols d’avaluació.

i) Impulsar i articular xarxes organitzatives amb les administracions o centres 
directius competents per coordinar l’aplicació dels protocols d’avaluació per dur 
una arma de foc i donar-los el suport tècnic corresponent.

j) Coordinar i gestionar, mitjançant acords o convenis de col·laboració, els en-
càrrecs de consultoria o assessorament als centres o unitats que els sol·licitin sobre 
les metodologies i els instruments de selecció.

k) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.
3.2 Del Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment en depenen les unitats 

següents:
a) La Secció d’Avaluació.
b) La Secció de Seguiment.

Article 4
Secció d’Avaluació

A la Secció d’Avaluació li corresponen les funcions següents:
a) Participar i gestionar els estudis destinats a la identificació i definició de les 

competències, els perfils professionals exigibles i els mètodes de selecció i avalu-
ació més adequats per a l’accés i la promoció als cossos de policia i als col·lectius 
específics que descriu la Llei de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

b) Participar i gestionar els estudis destinats a definir el perfil de competències 
professionals exigibles i identificar i definir els programes, els continguts i l’estruc-
tura dels processos selectius als cossos de policia, de protecció civil i de prevenció 
i extinció d’incendis i de salvaments.

c) Prestar la col·laboració, l’assistència tècnica i el suport material i tècnic a les 
administracions i als òrgans de selecció en l’organització i la gestió de les proves i 
dels processos de selecció.

d) Gestionar i executar les activitats de difusió entre les parts interlocutores en 
matèria d’instruments i de mètodes de selecció adients per als col·lectius professi-
onals específics.

e) Planificar i gestionar el suport tècnic per a l’avaluació de les condicions psi-
cològiques per a l’ús de les armes de foc dels cossos de policia de Catalunya.

f) Supervisar i gestionar l’aplicació dels protocols d’avaluació per dur una arma 
de foc dels diferents cossos de policia de Catalunya.

g) Planificar i gestionar l’avaluació de la idoneïtat per a l’accés a determinats 
cursos d’especialització per als cossos de policia i del personal de protecció civil i 
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments.

h) Gestionar les activitats d’assessorament i consultoria als centres i a les unitats 
que els sol·licitin sobre l’aplicació dels protocols d’avaluació psicològica per a l’ús 
d’armes de foc.

i) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.

Article 5
Secció de Seguiment

A la Secció de Seguiment li corresponen les funcions següents:
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a) Realitzar i executar l’avaluació del perfil psicològic i competencial dels/de 
les alumnes del curs de formació bàsica per a l’accés als cossos de policia de 
Catalunya.

b) Dissenyar i coordinar les activitats d’avaluació i de seguiment de la conducta 
amb els/les tutors/es dels/de les alumnes i amb la resta de formadors/es que parti-
cipen en l’avaluació conductual.

c) Elaborar i validar els instruments d’observació i registre del seguiment i l’avalu-
ació del perfil competencial per als diversos col·lectius professionals d’aplicació.

d) Participar en el disseny i coordinar l’aplicació dels programes informàtics de 
registre, arxiu i avaluació conductual dels/de les alumnes dels cursos de formació 
bàsica.

e) Supervisar l’activitat d’avaluació del perfil de competències de servei realitzada 
pels/per les tutors/es i establir-ne el pla de formació en aquest àmbit.

f) Definir, conjuntament amb l’àrea de personal instructor, el perfil de competèn-
cies del/de la tutor/a i dissenyar i coordinar les proves específiques de selecció.

g) Prestar suport i assessorament tècnic als altres col·lectius professionals in-
closos en la Llei de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per a la realització 
dels seus programes d’avaluació psicològica i competencial en el marc dels seus 
cursos selectius d’accés.

h) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.

Article 6
Servei de Formació Bàsica

6.1 Al Servei de Formació Bàsica li corresponen les funcions següents:
a) Dissenyar la proposta del pla anual d’activitats de formació bàsica als col·lectius 

específics del personal afectat per l’àmbit d’actuació definit a l’article 3 de la Llei 
de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

b) Planificar, supervisar l’execució i avaluar el pla anual d’activitats de formació 
bàsica.

c) Impulsar la innovació pedagògica.
d) Coordinar el disseny i la planificació de les activitats formatives corresponents 

a la formació bàsica.
e) Planificar les necessitats dels recursos pedagògics per al bon desenvolupament 

de les activitats de formació.
f) Proposar i supervisar els mètodes i les tècniques d’avaluació de l’aprenentatge 

dels/de les alumnes de formació bàsica.
g) Impulsar el procés de millora contínua mitjançant el disseny i la implantació 

dels sistemes de gestió de la qualitat de les activitats de formació.
h) Dissenyar, planificar i avaluar el pla de formació per al personal docent que 

contribueixi a la qualitat de les activitats de formació de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya.

i) Proposar els criteris per a la selecció del personal docent.
j) Fixar els criteris de normalització de la documentació de les activitats de 

formació.
k) Controlar l’execució del pressupost assignat a la retribució de la docència de 

les activitats de formació bàsica.
l) Elaborar propostes de remuneració del professorat i dels preus d’inscripció a 

les activitats de formació bàsica.
m) Col·laborar en l’elaboració de criteris per als processos de convalidació, 

homologació o reconeixement de programes formatius realitzats per altres entitats 
al pla d’estudis propi de l’Institut.

n) Garantir la coherència entre els programes de formació bàsica i els itineraris 
formatius de les diferents carreres professionals.

o) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.
6.2 Del Servei de Formació Bàsica en depenen les unitats següents:



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.2010 37311

Disposicions

a) La Secció de Formació Bàsica en Seguretat.
b) La Secció de Formació Bàsica en Riscos i Emergències.

Article 7
Secció de Formació Bàsica en Seguretat

A la Secció de Formació Bàsica en Seguretat li corresponen les funcions se-
güents:

a) Col·laborar en el disseny de la proposta del pla anual d’activitats de formació 
bàsica dels cossos de policia de Catalunya.

b) Planificar i dissenyar les activitats formatives del seu àmbit d’actuació.
c) Coordinar i fer el seguiment de l’execució de les activitats de formació.
d) Identificar les necessitats de recursos pedagògics.
e) Identificar els perfils docents més adequats per a l’execució de les activitats 

de formació.
f) Avaluar les activitats de formació i la qualitat de la docència d’acord amb els 

sistemes establerts.
g) Gestionar l’avaluació acadèmica dels/de les alumnes.
h) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.

Article 8
Secció de Formació Bàsica en Riscos i Emergències

A la Secció de Formació Bàsica en Riscos i Emergències li corresponen les 
funcions següents:

a) Col·laborar en el disseny de la proposta del pla anual d’activitats de formació 
bàsica dels bombers de la Generalitat de Catalunya i dels altres col·lectius de pro-
fessionals de seguretat d’emergències que descriu la Llei de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya.

b) Planificar i dissenyar les activitats formatives del seu àmbit d’actuació.
c) Coordinar i fer el seguiment de l’execució de les activitats de formació.
d) Identificar les necessitats de recursos pedagògics.
e) Identificar els perfils docents més adequats per a l’execució de les activitats 

de formació.
f) Avaluar les activitats de formació i la qualitat de la docència d’acord amb els 

sistemes establerts.
g) Gestionar l’avaluació acadèmica dels/de les alumnes.
h) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.

Article 9
Servei de Formació Continuada

9.1 Al Servei de Formació Continuada li corresponen les funcions següents:
a) Dissenyar la proposta del pla anual d’activitats de formació continuada als 

col·lectius específics del personal afectat per l’àmbit d’actuació definit a l’article 3 
de la Llei de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

b) Planificar, supervisar l’execució i avaluar el pla anual d’activitats de formació 
continuada.

c) Impulsar la innovació pedagògica.
d) Coordinar el disseny i la planificació de les activitats formatives corresponents 

a la formació continuada.
e) Planificar les necessitats dels recursos pedagògics per al bon desenvolupament 

de les activitats de formació.
f) Proposar i supervisar els mètodes i les tècniques d’avaluació de l’aprenentatge 

dels/de les alumnes de formació continuada.
g) Impulsar el procés de millora contínua mitjançant el disseny i la implantació 

dels sistemes de gestió de la qualitat de les activitats de formació.
h) Dissenyar, planificar i avaluar el pla de formació per al personal docent que 

contribueixi a la qualitat de les activitats de formació de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya.
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i) Proposar els criteris per a la selecció del personal docent.
j) Fixar els criteris de normalització de la documentació de les activitats de 

formació.
k) Controlar l’execució del pressupost assignat a la retribució de la docència de 

les activitats de formació continuada.
l) Elaborar propostes de remuneració del professorat i dels preus d’inscripció a 

les activitats de formació continuada.
m) Col·laborar en l’elaboració de criteris per als processos de convalidació, 

homologació o reconeixement de programes formatius realitzats per altres entitats 
al pla d’estudis propi de l’Institut.

n) Garantir la coherència entre els itineraris de les diferents carreres professionals 
i els programes de formació bàsica.

o) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.
9.2 Del Servei de Formació Continuada en depenen les unitats següents:
a) La Secció de Formació Continuada en Seguretat.
b) La Secció de Formació Continuada en Riscos i Emergències.

Article 10
Secció de Formació Continuada en Seguretat

A la Secció de Formació Continuada en Seguretat li corresponen les funcions 
següents:

a) Col·laborar en el disseny de la proposta del pla anual d’activitats de formació 
continuada dels cossos de policia de Catalunya.

b) Planificar i dissenyar les activitats formatives del seu àmbit d’actuació.
c) Coordinar i fer el seguiment de l’execució de les activitats de formació.
d) Identificar les necessitats de recursos pedagògics.
e) Identificar els perfils docents més adequats per a l’execució de les activitats 

de formació.
f) Avaluar les activitats de formació i la qualitat de la docència d’acord amb els 

sistemes establerts.
g) Gestionar l’avaluació acadèmica dels/de les alumnes.
h) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.

Article 11
Secció de Formació Continuada en Riscos i Emergències

A la Secció de Formació Continuada en Riscos i Emergències li corresponen 
les funcions següents:

a) Col·laborar en el disseny de la proposta del pla anual d’activitats de formació 
continuada dels bombers de la Generalitat de Catalunya i dels altres col·lectius de 
professionals de seguretat d’emergències que descriu la Llei de l’Institut de Segu-
retat Pública de Catalunya.

b) Planificar i dissenyar les activitats formatives del seu àmbit d’actuació.
c) Coordinar i fer el seguiment de l’execució de les activitats de formació.
d) Identificar les necessitats de recursos pedagògics.
e) Identificar els perfils docents més adequats per a l’execució de les activitats 

de formació.
f) Avaluar les activitats de formació i la qualitat de la docència d’acord amb els 

sistemes establerts.
g) Gestionar l’avaluació acadèmica dels/de les alumnes.
h) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.

Article 12
Secció de Secretaria Acadèmica

A la Secció de Secretaria Acadèmica li corresponen les funcions següents:
a) Mantenir i actualitzar els expedients acadèmics de l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya.
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b) Coordinar els processos relacionats amb el sistema de gestió acadèmica i els 
sistemes informàtics corresponents.

c) Gestionar la normalització i l’edició de la documentació d’ús docent, incloent 
estratègies per tal de promoure l’ús no sexista ni androcèntric dels llenguatges.

d) Elaborar informes estadístics relacionats amb l’activitat formativa que presentin 
totes les dades desagregades per sexe per tal de valorar la participació diferencial 
de dones i homes en els programes de formació.

e) Registrar els diplomes i elaborar i lliurar els certificats acreditatius de les 
activitats de formació.

f) Gestionar els expedients de convalidació, homologació o reconeixement 
de programes de formació al pla d’estudis de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya.

g) Gestionar l’ús dels recursos pedagògics.
h) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.

Article 13
Subdirecció General d’Administració i Serveis

13.1 A la Subdirecció General d’Administració i Serveis li corresponen les 
funcions següents:

a) Dirigir i supervisar les funcions d’administració i la gestió dels serveis generals i 
dels recursos humans i materials de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

b) Dirigir i coordinar l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya.

c) Dirigir, coordinar i controlar les matèries relatives a la gestió del personal i 
de règim interior de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

d) Dirigir i coordinar la gestió patrimonial i la tramitació dels expedients de 
despesa i de contractació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

e) Dirigir, coordinar i impulsar les actuacions i els programes adreçats a la mi-
llora i modernització de l’Administració que afectin l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya o que hagin estat encomanats per la Direcció.

f) Dirigir les actuacions en matèria de riscos laborals i medicina preventiva del 
personal de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

g) Dirigir i prestar l’assistència jurídica als òrgans de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya.

h) Dirigir, coordinar i supervisar el disseny, la implementació i el manteniment 
dels sistemes informàtics de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i les apli-
cacions informàtiques interdepartamentals i de les tecnologies de la informació.

i) Dirigir i supervisar la tresoreria, planificant els pagaments i les previsions 
d’ingressos.

j) Dirigir, coordinar, programar i impulsar les funcions de les unitats que en 
depenen, d’acord amb les directrius de la Direcció.

k) Elaborar i preparar, per a la seva tramitació, les disposicions reglamentàries 
de l’entitat.

l) Coordinar les propostes de resolució sobre els recursos i les reclamacions 
administratives.

m) Supervisar els convenis amb altres administracions o entitats.
n) Dissenyar, coordinar i aplicar les estratègies de comunicació i imatge de 

l’Institut, com també de les relacions institucionals i la coordinació de les activitats 
de protocol.

o) Exercir qualsevol altra funció que li encomani la Direcció de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

13.2 De la Subdirecció General d’Administració i Serveis en depenen les 
unitats següents:

a) El Servei de Gestió Econòmica.
b) El Servei de Gestió Administrativa.
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Article 14
Servei de Gestió Econòmica

Al Servei de Gestió Econòmica li corresponen les funcions següents:
a) Elaborar i tramitar la proposta d’avantprojecte de pressupost de l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya.
b) Gestionar i supervisar l’administració del pressupost de l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya.
c) Gestionar l’execució del pressupost de despeses i ingressos, com també tra-

mitar els corresponents expedients de modificació i transferències, generacions, 
ampliacions i incorporacions de crèdit.

d) Supervisar i controlar la tramitació dels expedients amb contingut econòmic.
e) Supervisar i tramitar els expedients de despesa plurianual.
f) Supervisar, controlar i efectuar la comptabilitat pressupostària, extrapressu-

postària i analítica.
g) Confeccionar les liquidacions del pressupost, com també la presentació dels 

comptes anuals corresponents.
h) Supervisar, coordinar i mantenir el fitxer de tercers en les seves diferents 

tipologies relatives a persones deutores, creditores i endossatàries.
i) Supervisar i actualitzar la valoració econòmica de l’inventari de béns mobles 

i immobles.
j) Supervisar i confeccionar les liquidacions tributàries, com també els corres-

ponents resums anuals que s’han de presentar davant l’Administració tributària.
k) Supervisar i controlar els ingressos propis de l’Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya.
l) Administrar l’habilitació i justificar els fons rebuts a aquest efecte i les seves 

reposicions periòdiques i esporàdiques.
m) Supervisar i executar la recaptació per la via de constrenyiment.
n) Gestionar la tresoreria, planificant els pagaments i les previsions d’ingressos, 

controlant els saldos de les entitats financeres i efectuant l’arqueig periòdic.
o) Supervisar i elaborar estudis i informes de naturalesa econòmica.
p) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.

Article 15
Servei de Gestió Administrativa

15.1 Al Servei de Gestió Administrativa li corresponen les funcions se-
güents:

a) Coordinar i supervisar la gestió i administració del personal de l’entitat.
b) Dissenyar i coordinar els processos relacionats amb la gestió administrativa, 

els serveis generals i el règim interior.
c) Coordinar la gestió del patrimoni i el manteniment de les infraestructures, 

les instal·lacions i els equipaments.
d) Supervisar el manteniment de l’inventari de béns mobles i immobles.
e) Coordinar l’elaboració i la tramitació de tots els expedients de contractació 

que siguin competència de l’Institut.
f) Coordinar criteris, elaborar models i formular propostes en relació amb les 

contractacions de l’Institut.
g) Supervisar i coordinar el funcionament del servei d’allotjament de la residència 

d’alumnes i administrar-ne els recursos.
h) Coordinar el funcionament i el manteniment de l’equipament informàtic i 

de comunicacions i planificar-ne el desenvolupament d’acord amb les necessitats 
dels serveis.

i) Coordinar les actuacions en matèria d’assegurances que afecten l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

j) Dissenyar la implantació de propostes organitzatives, de racionalització i 
simplificació dels procediments administratius, com també la implantació dels 
programes interdepartamentals de modernització de l’Administració.
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k) Coordinar i avaluar la implantació de mesures preventives en matèria de riscos 
laborals i col·laborar en la definició i implantació de les polítiques departamentals 
en matèria de seguretat i salut laborals.

l) Supervisar la implantació de les aplicacions informàtiques interdepartamentals i dels 
projectes informàtics propis, així com la promoció de l’ús de les noves tecnologies.

m) Coordinar i supervisar el servei d’arxiu documental de l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, previ al seu arxiu definitiu, d’acord amb les directrius esta-
blertes pel departament competent en matèria de seguretat pública.

n) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.
15.2 Del Servei de Gestió Administrativa en depenen les unitats següents:
a) La Secció de Personal i Règim Interior.
b) La Secció de Manteniment i Subministraments.
c) La Secció de Contractació.

Article 16
Secció de Personal i Règim Interior

A la Secció de Personal i Règim Interior li corresponen les funcions següents:
a) Elaborar la nòmina de l’Institut i confeccionar les liquidacions de la Seguretat 

Social i mutualitats de previsió social dels/de les treballadors/es de l’Institut.
b) Tramitar els expedients referents a les situacions administratives, permisos, 

llicències, vacances, reconeixement de serveis previs, venciment de triennis, re-
coneixement de grau personal, provisió de llocs de treball, certificacions i altres 
incidències del personal de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

c) Gestionar les modificacions i les actualitzacions de la relació de llocs de 
treball.

d) Gestionar els expedients de contractació de personal laboral i de nomenament 
de personal interí de l’Institut.

e) Gestionar els expedients de formació del personal de l’Institut.
f) Gestionar les convocatòries de provisió i selecció de personal de l’Institut.
g) Gestionar els assumptes corresponents al règim interior, informació i registre 

i atenció al públic.
h) Elaborar informes i propostes de resolució relatives a reclamacions i recursos 

administratius en matèria de personal propi de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya.

i) Gestionar el servei d’allotjament de la residència d’alumnes.
j) Col·laborar amb els tècnics de prevenció departamentals en la identificació 

dels riscos laborals i la proposta de mesures pal·liatives en l’àmbit de l’Institut.
k) Gestionar la implantació del pla d’emergència de l’Institut i totes aquelles 

accions relacionades amb les condicions de treball del personal.
l) Gestionar el servei d’arxiu documental de l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya, previ al seu arxiu definitiu, d’acord amb les directrius establertes pel 
departament competent en matèria de seguretat pública.

m) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.

Article 17
Secció de Manteniment i Subministraments

A la Secció de Manteniment i Subministraments li corresponen les funcions 
següents:

a) Planificar i controlar les tasques de conservació regular i manteniment pre-
ventiu de les instal·lacions, els equipaments i els utillatges.

b) Confeccionar anualment un pla director de manteniment de l’immobilitzat, 
amb propostes de desenvolupament de millores preventives.

c) Elaborar l’inventari de béns mobles i immobles, com també la seva actualit-
zació periòdica.

d) Elaborar periòdicament informes de control sobre l’estat actualitzat de les 
instal·lacions.
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e) Planificar i gestionar, d’acord amb les necessitats dels serveis, l’adquisició de 
béns i serveis per al normal funcionament de les activitats de l’Institut.

f) Elaborar els plecs tècnics per a la contractació administrativa de les obres, els 
subministraments i els serveis generals de l’Institut.

g) Gestionar l’execució de la contractació de béns corrents i de serveis, obres i 
inversions.

h) Proposar actuacions de millora, racionalització i optimització de les instal-
lacions i els equipaments de l’Institut.

i) Executar les actuacions necessàries per a la implantació dels plans d’emergència 
i les millores corresponents a mesures de seguretat i salut laboral.

j) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.

Article 18
Secció de Contractació

A la Secció de Contractació li corresponen les funcions següents:
a) Gestionar i tramitar els expedients de contractació administrativa en totes 

les seves modalitats, incloent-hi les designacions per a la contractació del profes-
sorat.

b) Elaborar els plecs de clàusules administratives, així com els informes en 
matèria de contractació administrativa que se’n puguin derivar.

c) Participar i fer el seguiment de les meses de contractació que es constitueixin 
en els procediments de contractació de l’Institut.

d) Estudiar i redactar els documents contractuals, així com fer el seguiment de 
la seva adequació a les modificacions de la normativa aplicable.

e) Assessorar i donar suport en matèria de contractació administrativa a les 
diferents unitats.

f) Instruir i coordinar els expedients de responsabilitat patrimonial de l’enti-
tat.

g) Tramitar els expedients relatius a l’adquisició, la cessió o l’arrendament de 
béns immobles de l’entitat.

h) Gestionar i mantenir les pòlisses d’assegurances de l’entitat.
i) Tramitar les convocatòries de subvencions promogudes per l’entitat.
j) Exercir qualsevol altra funció que li encomanin.

Article 19
Àrea de Recerca, Coneixement i Relacions Exteriors

A l’Àrea de Recerca, Coneixement i Relacions Exteriors, que es configura com 
una àrea funcional, li corresponen les funcions següents:

a) Promoure, gestionar i desenvolupar l’estudi i la recerca en l’àmbit de la se-
guretat.

b) Promoure publicacions de caràcter científic i tècnic, formatiu i informatiu 
relacionades amb l’àmbit de la seguretat. A la vegada, supervisar les que dugui a 
terme l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

c) Promoure i organitzar activitats de debat i divulgació en la matèria.
d) Promoure la col·laboració i cooperació amb institucions, centres i esta-

bliments docents, tant nacionals com internacionals, i mantenir-hi relacions 
d’intercanvi de coneixements i de professionals en les matèries pròpies de la 
seva competència.

e) Supervisar i organitzar el fons de documentació necessari per tal de facilitar 
les tasques de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, de les diverses autori-
tats i operadors de la seguretat i d’aquells centres i professionals que duen a terme 
recerca en aquest àmbit.

f) Promoure la creació d’una xarxa de coneixement en matèria de seguretat en 
la qual puguin compartir experiències i coneixements totes aquelles persones que 
directament o indirectament treballen en l’àmbit de la seguretat.
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g) Supervisar el seguiment dels programes de les institucions dedicades a la 
formació en matèria de seguretat tant en l’àmbit estatal com en l’internacional, 
amb especial referència als països del nostre entorn geopolític, per tal d’afavorir 
l’actualització i la innovació dels programes de formació de l’Institut.

h) Facilitar i promoure les innovacions formatives de l’Institut entre els altres 
centres formatius en l’àmbit de la seguretat, així com entre els operadors de segu-
retat.

i) Col·laborar amb les autoritats del departament competent en matèria de seguretat 
pública en l’àmbit de les relacions internacionals, facilitant els/les interlocutors/es 
i la documentació necessària.

j) Assessorar les autoritats del departament competent en matèria de seguretat 
quan es requereixi fer-ho. Podrà, a més, si escau i així ho demanen, assessorar altres 
autoritats o òrgans administratius de Catalunya.

k) Exercir qualsevol altra funció que li encomani la Direcció de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya.

DISPOSICIÓ aDDICIONaL

D’acord amb l’estructura que regula aquest Decret, s’efectuen les adaptacions 
següents:

a) La Subdirecció General de Formació passa a denominar-se Subdirecció Ge-
neral de Formació, Selecció i Avaluació.

b) La Secció de Selecció i Avaluació, adscrita al Servei de Selecció, Avaluació 
i Seguiment de la Subdirecció General de Formació, passa a denominar-se Secció 
d’Avaluació.

c) La Secció de Seguiment i Tutorització, adscrita al Servei de Selecció, Ava-
luació i Seguiment de la Subdirecció General de Formació, passa a denominar-se 
Secció de Seguiment.

d) El Servei de Coordinació Docent de la Subdirecció General de Formació 
passa a denominar-se Servei de Formació Bàsica.

e) La Secció de Formació Bàsica, adscrita al Servei de Coordinació Docent de 
la Subdirecció General de Formació, passa a denominar-se Secció de Formació 
Bàsica en Seguretat, i s’adscriu al Servei de Formació Bàsica de la Subdirecció 
General de Formació, Selecció i Avaluació.

f) La Secció de Formació Bàsica i Continuada passa a denominar-se Secció de 
Formació Bàsica en Riscos i Emergències, i s’adscriu al Servei de Formació Bàsica 
de la Subdirecció General de Formació, Selecció i Avaluació.

g) La Secció de Formació d’Actualització, Comandaments i Especialitats, 
adscrita al Servei de Coordinació Docent de la Subdirecció General de Formació, 
passa a denominar-se Secció de Formació Continuada en Seguretat, i s’adscriu al 
Servei de Formació Continuada de la Subdirecció General de Formació, Selecció 
i Avaluació.

h) La Secció de Formació Especialitzada passa a denominar-se Secció de Formació 
Continuada en Riscos i Emergències, i s’adscriu al Servei de Formació Continuada 
de la Subdirecció General de Formació, Selecció i Avaluació.

i) La Secció de Gestió Administrativa, adscrita al Servei de Coordinació Docent 
de la Subdirecció General de Formació, passa a denominar-se Secció de Secreta-
ria Administrativa, i s’adscriu a la Subdirecció General de Formació, Selecció i 
Avaluació.

j) La Secció de Contractació i Assumptes Jurídics, adscrita al Servei de Gestió 
Administrativa de la Subdirecció General d’Administració i Serveis, passa a de-
nominar-se Secció de Contractació.
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DISPOSICIONS TRaNSITòRIES

Primera
Les persones que ocupen els llocs de treball o els llocs de comandament de les 

unitats afectades per aquest Decret seguiran exercint les seves funcions respectives 
mentre no es proveeixin o s’adaptin els llocs de treball corresponents d’acord amb 
l’estructura prevista.

Segona
Les persones funcionàries i la resta del personal adscrit a l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya que resultin afectats per les modificacions orgàniques d’aquest 
Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als 
crèdits als quals s’imputaven, fins que s’adoptin les disposicions de desplegament 
i pressupostàries corresponents.

DISPOSICIÓ DEROgaTòRIa

Resta derogat el Decret 322/2001, de 4 de desembre, de reestructuració de l’Escola 
de Policia de Catalunya.

Barcelona, 11 de maig de 2010

JOSé mONTILLa I agUILERa

President de la Generalitat de Catalunya

JOaN SaURa I LaPORTa

Conseller d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació

(10.130.061)

*
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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

RESOLUCIÓ
ECF/1488/2010, de 21 d’abril, per la qual es disposa la posada en circulació de valors 
negociables dins del programa d’emissió EMTN i se’n concreten les condicions.

Vist l’Acord GOV/2/2010, de 5 de gener, pel qual s’estableixen les condicions 
d’emissió del deute públic de la Generalitat de Catalunya dins del programa d’emissió 
de valors Euro Medium Term Notes (EMTN),

RESOLC:

—1 Disposar la posada en circulació de valors negociables, que han de cotitzar 
en la Borsa de Luxemburg, per un import de 30 milions d’euros dins del programa 
d’emissió de valors EMTN que preveu l’Acord GOV/2/2010, de 5 de gener, els quals 
tindran les característiques principals següents:

Import de la col·locació: 30 milions d’euros.
Import mínim de negociació: 50.000 euros.
Preu de reemborsament: 100%.
Preu d’emissió: 100%.
Data de venciment: 31 de juliol de 2010.
Tipus de cupó i periodicitat: cupó fix anual del 4,801%. Following Business Day 

Convention.
Base de càlcul: actual/actual (ICMA) no ajustat.
Data de desemborsament: 21 d’abril de 2010.
Codi ISIN: XS0504018044

—2 Disposar la incorporació de les referides característiques dels valors que 
s’han d’emetre en els documents necessaris per formalitzar l’emissió descrita, i, en 
particular, en les condicions finals ( final terms) i en la carta d’accés d’intermedi-
ació financera (dealer accession letter) acordats amb Caja España de Inversiones 
CAMP, com a intermediari (dealer) escollit per a aquesta emissió, en els termes 
que preveu el programa a fi de tenir l’efecte corresponent en el mercat esmentat i 
en les altres parts que hi intervenen.

—3 Informar d’aquesta Resolució l’intermediari de l’emissió i publicar-la al 
DOGC.

Barcelona, 21 d’abril de 2010

fERRaN SICaRT I ORTí

Director general de Política Financera
i Assegurances

(10.118.025)

*
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DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

ORDRE
GAP/278/2010, de 5 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre 
la convocatòria del XVIII Premi Voluntariat.

L’Ordre de 7 de maig de 1993 va crear el Premi Voluntariat per tal de contribuir 
a fer possibles els projectes de promoció del voluntariat que excel·leixin per la seva 
qualitat.

Per tal de promoure i fomentar la tasca de les associacions de voluntariat, en tant 
que són una expressió de la participació ciutadana, aquest Premi pretén guardonar 
projectes que abastin l’àmbit nacional i l’àmbit local/comarcal de Catalunya i, d’aques-
ta manera, donar resposta a les necessitats cíviques, socials i culturals del país.

Per tot això,

ORDENO:

Article 1
Aprovar les bases reguladores per a la tramitació i resolució contingudes en l’annex 

i obrir la convocatòria per a l’any 2010 del Premi Voluntariat, 18a edició.

Article 2
La quantitat màxima destinada a aquesta convocatòria amb càrrec a la partida 

pressupostària GO04 D/483.0001.00/3230 del Departament de Governació i Ad-
ministracions Públiques, segons les modalitats del Premi Voluntariat, és de:

a) Projectes d’àmbit nacional: 12.000,00 euros.
b) Projectes d’àmbit local/comarcal: 8.000,00 euros.
c) Premi de votació popular. Projectes d’àmbit nacional/local/comarcal: 6.000,00 

euros.

Article 3
3.1 Les sol·licituds s’han de presentar, en el lloc i amb la forma indicats a les 

bases reguladores, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 15 de juny de 2010, aquest inclòs.

3.2 Es podrà fer servir el model de sol·licitud que podreu trobar a la pàgina 
web del Departament de Governació, dins de la Secretaria d’Acció Ciutadana 
(http://www.gencat.cat/governacio-ap/sac)

Article 4
La competència per resoldre el XVIII Premi Voluntariat correspon a la Secretaria 

d’Acció Ciutadana i la tramitació de les sol·licituds i el control de legalitat seran a 
càrrec de la Direcció General d’Acció Comunitària, la qual efectuarà l’oportuna pro-
posta de resolució en base a la valoració que faci l’òrgan col·legiat de valoració.

Article 5
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIÓ fINaL

Contra l’acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades, poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Amb caràcter previ, les persones interessades poden interposar recurs de reposició 
davant el conseller de Governació i Administracions Públiques, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Barcelona, 5 de maig de 2010

JORDI aUSàS I COLL

Conseller de Governació
i Administracions Públiques

aNNEX

Bases

—1 Objecte
Els projectes de promoció del voluntariat que excel·leixen per la seva qualitat, 

amb la finalitat de promocionar i millorar l’acció voluntària, el seu reconeixement 
i la seva valoració social.

—2 Entitats destinatàries
Poden optar a aquest Premi les entitats de voluntariat que estiguin inscrites al 

Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya en el moment de la publicació d’aquesta 
Ordre.

—3 Projectes
Poden optar al Premi els projectes que compleixin les condicions següents:
a) Promoure accions voluntàries i millorar-ne la qualitat i la quantitat.
b) Obrir nous camins al voluntariat des de la creativitat i la innovació en els 

models d’intervenció.
c) Donar resposta a les necessitats ambientals, comunitàries, culturals, interna-

cionals i socials de la realitat més immediata del país.
d) Cooperar en el creixement humà del voluntariat i vetllar per la seva formació 

i capacitat tècnica.

—4 Àmbit temporal dels projectes
4.1 Es poden presentar els projectes que s’hagin iniciat o que es portin a terme 

dins de l’any corresponent a la convocatòria. Així mateix, els projectes han d’estar 
executats o garantida la seva efectiva realització dins de l’any corresponent a la 
convocatòria, de manera suficient a criteri del jurat.

4.2 Els projectes que resultin premiats i que no siguin acabats dins de l’esmentat 
exercici hauran de tornar el import del premi rebut, llevat que la Secretaria d’Acció 
Ciutadana consideri, mitjançant resolució motivada, que el grau d’execució és sufi-
cient per mantenir els mèrits en virtut dels quals el premi va ser concedit.

—5 Modalitats
5.1 Es preveuen tres modalitats del Premi Voluntariat. Les dotacions econò-

miques per a cadascuna són les que determini la convocatòria.
Les tres modalitats són les següents:
a) Projectes d’àmbit nacional.
b) Projectes d’àmbit local/comarcal.
c) Premi Votació Popular. Projectes d’àmbit nacional/local/comarcal.
5.2 Els cinc projectes finalistes de les modalitats a) i b) (10 projectes en total), 

excloent-ne els guanyadors, opten a la modalitat c) de Premi Votació Popular, si no 
han fet constar el contrari a la sol·licitud.

—6 Sol·licituds i documentació
Cada entitat només pot presentar un projecte per a la modalitat a) i un per a la 
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modalitat b). En cas que presentin un projecte per a cada modalitat, només cal que 
presentin una sola vegada la memòria breu de presentació de l’entitat (apartat c) del 
punt 6.1). Cal presentar la resta de documentació que s’ha d’aportar per a cadascun 
dels projectes.

6.1 Les entitats que vulguin optar al Premi hauran de presentar, juntament amb 
l’escrit de sol·licitud, la documentació següent:

a) Declaració responsable conforme estan inscrites al Cens d’Entitats de Vo-
luntariat de Catalunya de la Direcció General d’Acció Comunitària (s’incorpora al 
formulari de la sol·licitud).

b) Original i cinc còpies del projecte en paper format DIN A4. Aquest projecte 
ha d’incloure la presentació dels promotors, els objectius que es proposen, l’àmbit 
personal, material i temporal en els quals es vol dur a terme, la metodologia, les 
actuacions, el pressupost i la previsió del finançament. Ha d’explicar amb claredat 
quin és el paper dels voluntaris dins del projecte presentat.

c) Memòria breu de presentació de l’entitat i dades completes d’aquesta: nom de 
l’entitat, adreça, NIF i representants legals.

d) Fitxa del projecte amb la informació següent:
Denominació o títol del projecte.
Data de finalització o previsió d’acabament.
Imatge del projecte: fotografia o logotip del projecte en alta resolució i format 

.gif o .jpg.
Tema del projecte: citar el tema de voluntariat en el qual s’inscriu el projecte: 

cultural, mediambiental, comunitari, social i internacional.
Modalitat: àmbit nacional, local o comarcal.
Enllaç a la versió completa del projecte, en cas que estigui publicat al web de 

l’entitat.
Nom complet i en el seu cas les sigles de l’entitat.
Logotip de l’entitat en alta resolució i format .gif o .jpg.
Logotip o fotografia del projecte en format .gif o .jpg.
Breu descripció del projecte incloent una explicació del seu funcionament i de 

les seves activitats (màxim de 600 caràcters).
Breu descripció dels principals objectius i finalitats del projecte (màxim de 300 

caràcters).
Resum de la metodologia del projecte (màxim de 200 caràcters).
Entitats col·laboradores: llistat d’entitats que han col·laborat o que es preveu que 

col·laborin en el projecte, si escau (màxim de 200 caràcters).
Si es presenta o no a la modalitat del Premi Votació Popular.
e) CD o DVD que contingui la fitxa del projecte que s’especifica al punt d) d’aquest 

article, en format Word; el projecte en format magnètic (elaborat i suportat amb 
qualsevol processador de textos, de programari lliure o tancat, o PDF), especificat 
en el punt b) d’aquest article; el logotip del projecte (si en té), i el de l’entitat.

6.2 Per tal de disposar d’una visualització correcta de les fitxes, no es pot 
sobrepassar el nombre màxim de caràcters indicat a cada camp. L’organització 
del Premi es reserva la possibilitat d’excloure’n les candidatures que no s’ajustin a 
aquest requeriment.

6.3 La presentació de les sol·licituds comporta l’acceptació plena, per part de 
les entitats sol·licitants, de les bases de la convocatòria.

—7 Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds de participació per a totes les modalitats 

és el que determina la convocatòria.

—8 Lloc de presentació
Les sol·licituds i la corresponent documentació, degudament registrades, s’han 

de presentar a la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat de la 
Direcció General d’Acció Comunitària del Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques (plaça Pau Vila, 1, 08039 Barcelona), o en qualsevol dels llocs 
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que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—9 Jurat
9.1 Es constituirà un únic jurat del Premi que presidirà el conseller de Gover-

nació i Administracions Públiques, i pot delegar aquesta funció en un de la resta de 
membres del jurat, el qual estarà composat pel director general d’Acció Comunità-
ria, el subdirector general de Cooperació Social, el cap del Servei de Promoció de 
l’Associacionisme i el Voluntariat, una persona designada per la Federació Catalana 
de Voluntariat Social que tindrà la seva representació i tres persones de reconegut 
prestigi en el camp del voluntariat que seran designades per qui hagi d’exercir les 
funcions de president del jurat. El subdirector general de Cooperació Social, a més 
a més, actuarà como a secretari del jurat.

9.2 El jurat podrà sol·licitar informació addicional sobre els projectes si ho 
considera oportú. També pot declarar desert el Premi en alguna de les modalitats 
o, en cas excepcional, repartir-lo ex aequo a dos projectes.

—10 Premi popular
El Premi Votació Popular s’ha de decidir mitjançant la votació de la ciutadania 

a les 10 fitxes dels projectes d’àmbit nacional i local/comarcal presentats i selecci-
onats que es trobaran publicades a la pàgina web del Servei Català del Voluntariat 
(http://www.voluntariat.org). Els ciutadans només poden votar un cop i a un únic 
projecte amb la selecció d’una de les fitxes publicades.

—11 Veredicte
11.1 El veredicte de les tres modalitats s’ha de fer públic amb ocasió de la ce-

lebració del Dia Internacional del Voluntariat, sense perjudici de la corresponent 
publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

11.2 Els criteris de valoració per determinar el projecte guanyador són els 
següents:

a) La qualitat del projecte presentat (estructura, objectius, metodologia, recursos 
i beneficiaris). Fins a un màxim de 15 punts.

b) La resposta que donen els objectius a les necessitats ambientals, comunitàries, 
culturals, internacionals i socials. Cas que el projecte presentat respongui bàsica-
ment a l’apartat d) de l’article 3 de les bases, aquest criteri es valorarà en tant que 
els objectius responguin a les necessitats dels voluntaris i voluntàries de l’entitat. 
Fins a un màxim de 10 punts.

c) Participació en el projecte de col·lectius i modalitats de voluntariat emergents, 
recollits en el Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat. Fins a un màxim 
de 10 punts.

d) Foment del treball en xarxa i utilització de TIC. Fins a un màxim de 10 
punts.

e) Diversitat de fonts de finançament del projecte (autofinançament, cofinança-
ment...). Fins a un màxim de 5 punts.

11.3 A cada sol·licitud es faran constar de manera separada i en el mateix ordre 
del paràgraf precedent les al·legacions, dades, fets o circumstàncies que s’addueixin 
per a l’obtenció dels punts assignats a cada apartat o criteri de valoració.

11.4 El cobrament de la dotació econòmica comporta el compromís, per part de 
les entitats guardonades, de portar a terme el projecte i de lliurar-ne una memòria 
avaluadora. Així mateix, en la difusió del projecte s’ha de fer constar que ha estat 
guanyador del XVIII Premi Voluntariat de la Generalitat de Catalunya.

—12 Comprovació i control
La Direcció General d’Acció Comunitària del Departament de Governació i 

Administracions Públiques és l’òrgan encarregat de comprovar el compliment 
d’aquestes bases reguladores i de la resta de la normativa aplicable, sens perjudici 
de les competències de control que tenen altres òrgans de l’Administració de la 
Generalitat.
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—13 Obligacions de les entitats beneficiàries
Les entitats premiades hauran de facilitar tota la informació que els sigui reque-

rida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de 
Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb l’article 92.2.h) del Text refós 
de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

—14 Normativa aplicable
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables els pre-

ceptes continguts al capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; 
els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; 
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 procediment administratiu 
comú.

—15 Tractament de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 

de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran 
tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d’acord amb 
els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de 
dades estableix.

(10.118.157)

*
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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE
de 21 d’abril de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona referent al municipi d’Arbúcies.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 12 de març de 
2010, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2009 / 039031 / G
Modificació del Pla general referent a la regulació de la façana de l’hotel Montso-
riu, al terme municipal de Arbúcies

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació del Pla general referent a la pro-
tecció de la façana de l’Hotel Montsoriu, promoguda i tramesa per l’Ajuntament 
d’Arbúcies, excloent d’ofici la pàgina final (gestió i cessions) que no correspon a 
la modificació.

—2 Publicar aquest acord en el DOGC a l’efecte de la seva executivitat immediata, 
tal com indica l’article 100 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 
de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC. El 
recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat la 
resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 de 
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, als locals de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Grober, número 2.

Girona, 21 d’abril de 2010

SòNIa bOfaRULL SERRaT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(10.111.165)
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EDICTE
de 30 d’abril de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona referents a diversos municipis.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 12 de març de 
2010, va adoptar, entre altres, els acords següents:

Aprovar, de conformitat amb el procediment establert a l’article 48.1 de la Llei 
2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, els expedients de sol·licitud de construccions 
i instal·lacions en sòl no urbanitzable que es detallen a continuació:

Exp.: 2009 / 38330 / G
Sol·licitud per a l’ampliació del mas Bac (fase 2), al terme municipal de Santa Pau, 
promoguda per Vanrus, SA

Exp.: 2009 / 039173 / G
Sol·licitud per a la construcció d’una bassa de 200 m3 per a l’emmagatzematge 

d’aigua al paratge de la Creu del Principi, al terme municipal de Albanyà, promo-
guda per Consorci de l’Alta Garrotxa.

Exp.: 2009 / 036905 / G
Sol·licitud per a la instal·lació d’un sistema de depuració d’aigües residuals pro-

cedents del rentat de camions d’escombraries al paratge Can Vinardell, al terme 
municipal de Banyoles, promoguda per Ferran Vila Vila.

Exp.: 2009 / 038247 / G
Sol·licitud per a la reforma de can Soler, al terme municipal de Brunyola, pro-

moguda per Ma. Carme Pujol Gubau.

Exp.: 2009 / 039213 / G
Sol·licitud per a la construcció d’una nau a can Murtra, al terme municipal de 

Canet d’Adri, promoguda per Gubau i Fill, SC.

Exp.: 2009 / 037539 / G
Sol·licitud per a la instal·lació d’un nucli zoològic per a la cria, ensinistrament, 

teràpies d’educació i activitats amb gossos al veïnat de les Serres. 52, al terme mu-
nicipal de Cassà de la Selva, promoguda per Jordi Sayeras Camarillass.

Exp.: 2010 / 039387 / G
Sol·licitud per a la instal·lació d’una planta per al tractament de residus d’enderrocs 

i de la construcció, al terme municipal de La Tallada d’Empordà, promoguda per 
Excavacions J. Peraferrer, SL.

Exp.: 2009 / 038348 / G
Sol·licitud per a la rehabilitació de can Creuet del veïnat d’Erols, al terme muni-

cipal de Llambilles, promoguda per Joan Quintana Puigdevall.

Exp.: 2010 / 039763 / G
Sol·licitud per a la construcció de la infraestructura de telecomunicacions anome-

nada Espinavell 50, a la finca les Moreres d’en Gascó, al terme municipal de Molló, 
promoguda per Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya.

Exp.: 2009 / 037940 / G
Sol·licitud per a la reconstrucció i rehabilitació de ca l’Agustinet de Sant Miquel 

de Pera, al terme municipal de Montagut i Oix, promoguda per Gonzalo Calvo 
Lladó.

Exp.: 2009 / 039250 / G
Sol·licitud per a la rehabilitació i ampliació del mas Petit del barri de Canyelles 

per a turisme rural, al terme municipal de Mont-ras, promoguda per Sílvia Cornell 
Regualta.
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Exp.: 2010 / 039460 / G
Sol·licitud per a la construcció d’una nau en substitució de l’existent per a vedells 

d’engreix i pavimentació de l’accés, al terme municipal de Sant Andreu Salou, 
promoguda per Mas Rabell, SC.

Exp.: 2009 / 039112 / G
Sol·licitud per a la implantació d’una activitat de turisme rural en una construcció 

existent al mas la Vinyota d’en Peroler, al terme municipal de Sant Hilari Sacalm, 
promoguda per Blanper, SL.

Exp.: 2008 / 032293 / G
Sol·licitud per a la instal·lació de l’extracció d’àrids Pla del Bosc, al terme municipal 

de Sant Jordi Desvalls, promoguda per Àrids Sant Julià de Ramis, SL.

Exp.: 2009 / 037089 / G
Sol·licitud per a la rehabilitació i ampliació de la masia can Alarp, al veïnat de 

Sant Marçal, al terme municipal de Santa Coloma de Farners, promoguda per Ernst 
Lohmeyer.

Denegar, de conformitat amb el procediment establert a l’article 48.1 de la Llei 
2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, els expedients de sol·licitud de construccions 
i instal·lacions en sòl no urbanitzable que es detallen a continuació:

Exp.: 2009 / 039212 / G
Sol·licitud per a la construcció d’un habitatge unifamiliar a la granja Tumar, SL, al 

terme municipal de Bellcaire d’Empordà, promoguda per Josefa Martí Martínez.

Exp.: 2010 / 039376 / G
Sol·licitud per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar al Camp Artich d’Urtx, 

al terme municipal de Fontanals de Cerdanya, promoguda per Ma. Mercedes 
Carbonell Serra.

Exp.: 2010 / 039487 / G
Sol·licitud per a la legalització d’un cobert de dues plantes per a graner i magatzem 

de ferratge, al terme municipal de Verges, promoguda per Eugeni Darnaculleta 
Bagué.

Contra els acords anteriors, que no posen fi a la via administrativa, es pot inter-
posar recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 
115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 
13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini 
d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al DOGC. El 
recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi dictat i notificat la 
resolució expressa i quedarà, aleshores, oberta la via contenciosa administrativa.

Els expedients restaran, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 
de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, als locals de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Grober, número 2.

Girona, 30 d’abril de 2010

SòNIa bOfaRULL SERRaT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(10.120.084)
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EDICTE
de 7 de maig de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques referent al municipi de Cerdanyola del Vallès.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, en data 27 d’abril 
de 2010, l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp.: 2008/32384/B
Modificació puntual del Pla general metropolità per a l’ordenació dels equipaments 
educatius, esportius i espais lliures a l’àmbit del carrer Riu Sec, al barri de la 
carretera de Barcelona, en el terme municipal de Cerdanyola del Vallès.

Vista la proposta de la Direcció General d’Urbanisme i d’acord amb els fonaments 
que s’hi exposen, he resolt:

Aprovar definitivament, a l’efecte de l’article 95 del Text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu1/2005, de 26 de juliol, la modificació puntual 
del Pla general metropolità per a l’ordenació dels equipaments educatius, esportius 
i espais lliures a l’àmbit del carrer Riu Sec, al barri de la carretera de Barcelona, de 
Cerdanyola del Vallès, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es preveu als articles 
107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu comú, davant el Titular 
d’aquest Departament, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva 
notificació o publicació al DOGC; o bé es pot interposar recurs contenciós admi-
nistratiu, de conformitat amb allò que es preveu a l’article 116 de la llei esmentada i 
l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva no-
tificació o publicació al DOGC, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol 
altre recurs que es consideri procedent. El recurs de reposició s’entén desestimat 
si transcorre el termini d’un mes sense que es dicti resolució expressa i, en aquest 
cas, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini dels sis mesos 
següents, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta 
baixa, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h.

Barcelona, 7 de maig de 2010

m. DOLORS VERgéS I fERNáNDEz

Secretària de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya
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aNNEX

Normes urbanístiques de la modificació puntual del Pla general metropolità per a l’ordenació dels equipaments educatius, 
esportius i espais lliures a l’àmbit del carrer Riu Sec, al barri de la carretera de Barcelona, al terme municipal de Cerdanyola 
del Vallès

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM PER A L’ORDENACIÓ DELS EQUIPAMENTS 
EDUCATIUS, ESPORTIUS I ESPAIS LLIURES A L’ÀMBIT CARRER RIU SEC AL BARRI DE 
LA CARRETERA DE BARCELONA, DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

NORMATIVA

Cap.1. Disposicions Comuns. 

Art.1. Aquest articulat estableix unes determinacions complementàries a les definides amb 
caràcter general pel PGM. Per a tot allò que no quedi expressament regulat, seran d’aplicació 
les Normes Urbanístiques i Ordenança d’Edificació del Pla General Metropolità. 

Cap.2. Disposicions de Regulació dels Sistemes. 

Art.2. Es determinen els sistemes dotacionals següents: 
Sistema d’Espais Lliures (Clau 6a-6b) 
Sistema d’Equipaments Esportius (Clau 7b/E) 
Sistema d’Equipament Educatiu (Clau 7b/D) 

Art.3. Sistema d’Espais Lliures (Clau 6a-6b) 
Corresponen al sòl qualificat de parcs i jardins urbans actuals (clau 6a) i de reserva de parc 
urbà, clau 6b segons les NNUU del PGM.  

1. No s’admet els Serveis Tècnics amb edificació exterior. S’admet el pas d’instal·lacions 
soterrades, si permeten amb facilitat l’accés als elements de registre i manteniment. 

Art.4. Sistema d’Equipaments Esportius (Clau 7b/E ) 
Correspon al sòl qualificat d’Equipament local de nova creació d’ús Esportiu, clau 7b/E de 
l’art.284 de les NNUU del PGM. Es fixen els següents paràmetres d’ordenació: 

1.- Volumetria específica  
L’edificació es pot construir perimetral, si garanteix els 3,50 m. d’amplada de vorera a 
vials o respectar un min. de 2,50 m. a tanca perimetral.  
2.-Distància de 20 m. a la plataforma límit de la via de RENFE conforme Normativa 
Sectorial i plànol aportat. 
3.-Sostre edificable 0,6 m2st/ m2s
4.-Ocupació 50% 
5.-Alçada Reguladora: Màxim 13,65m (Planta Baixa+3P.Pis) 

Art.5. Sistema d’Equipaments Educatius (Clau 7b/D ) 
Admet els usos d’escola de Primària CEIP i de Llar d’Infants. Correspon al sòl qualificat 
d’Equipament local de nova creació d’ús Educatiu, clau 7b/D de l’art.282 de les NNUU del 
PGM. Es fixen els següents paràmetres d’ordenació: 

1. Volumetria específica  
2.- Distància de 20 m. a la plataforma límit de la via de RENFE conforme Normativa 
Sectorial i plànol aportat. 
3.-Sostre edificable 0,6 m2st/ m2s
4.-Ocupació 50% 
5.-Alçada Reguladora: Màxim 13,65 m (Planta Baixa+3P.Pis) 

(10.127.101)
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DEPARTAMENT
DE CULTURA I MITJANS
DE COMUNICACIÓ

RESOLUCIÓ
CMC/1476/2010, de 20 d’abril, per la qual es dóna publicitat a les subvencions 
concedides pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació durant l’any 
2009.

En compliment del que estableixen l’article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de no-
vembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

RESOLC:

Donar publicitat a les subvencions concedides, d’import igual o superior a 3.000 
euros, durant l’any 2009, que es publiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 20 d’abril de 2010

JOaN maNUEL TRESSERRaS I gaJU

Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació

aNNEX

Data concessió: 28 de gener de 2009.

Beneficiari: Fundació Privada Audiències de la Comunicació i la Cultura.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/481000100/5330 - CU0900.
Import: 3.400.000,00 euros.
Any 2009: 950.000,00 euros.
Finalitat: finançament i consolidació del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
als Territoris de Parla Catalana.

Data concessió: 3 de febrer de 2009.

Beneficiari: Ajuntament de Palafrugell.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU0200.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: polítiques municipals en l’àmbit de la cultura popular i tradicional ca-
talana.

Data concessió: 16 de març de 2009.

Beneficiari: Fundació Universal de la Sardana.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1006.
Import: 36.000,00 euros.
Finalitat: les sardanes als JJOO de Beijing de 2008.

Data concessió: 17 de març de 2009.

Beneficiari: Lluís Guilera Soler.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/780000100/4430 - CU1005.
Import: 120.000,00 euros.
Finalitat: rehabilitació de la torre Figueres de Bellesguard (2a fase).
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Data concessió: 23 de març de 2009.

Beneficiari: Localret Consorci Local.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/461000100/5330 - CU0900.
Import: 65.000,00 euros.
Finalitat: impuls i desenvolupament de la Televisió Digital Terrestre Local.

Beneficiari: Consorci Teledigital Mollet.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/761000100/5330 - CU0900.
Import: 4.446,54 euros.
Finalitat: finançament del projecte TDTeca.

Beneficiari: Fundació Centre Internacional de Premsa de Barcelona.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/5330 - CU0900.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: finançament de l’activitat de serveis de comunicacions per a periodistes.

Beneficiari: Universitat de Barcelona.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/449000200/4430 - CU1005.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: conveni per al manteniment i funcionament del laboratori de datació per 
radiocarboni.

Data concessió: 27 de març de 2009.

Beneficiari: Federació Catalana Empresaris Instal·ladors Telecomunicacions.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/5330 - CU0900.
Import: 11.740,00 euros.
Finalitat: finançament del pla per a la formació TDT.

Data concessió: 1 d’abril de 2009.

Beneficiari: Gestió Cultural Rede.Cat.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1006.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: Festival la Foliada 2008.

Data concessió: 3 d’abril de 2009.

Beneficiari: Cisterciense (Monestir de Santa Maria de Vallbona).
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1005.
Import: 22.115,71 euros.
Finalitat: contractació del servei de guia del monestir.

Data concessió: 6 d’abril de 2009.

Beneficiari: Bisbat de Solsona.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/782000100/4430 - CU1005.
Import: 40.000,00 euros.
Finalitat: funcionament, activitats i inversions del Museu Diocesà i Comarcal de 
Solsona.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.201037332

Disposicions

Beneficiari: Bisbat de Solsona.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1005.
Import: 123.500,00 euros.
Finalitat: funcionament, activitats i inversions del Museu Diocesà i Comarcal de 
Solsona.

Beneficiari: Ajuntament de Montblanc.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 96.000,00 euros.
Finalitat: adquisició de l’immoble adossat a la muralla de Sant Francesc, 54, per a 
rehabilitar la muralla.

Data concessió: 7 d’abril de 2009.

Beneficiari: Fundació Privada la Roda d’Accions Culturals i del Lleure.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/4430 - CU1006.
Import: 85.000,00 euros.
Finalitat: Tamborinada 2009.

Data concessió: 17 d’abril de 2009.

Beneficiari: Fundación FECAC.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/481000100/4430 - CU1006.
Import: 49.300,00 euros.
Finalitat: Feria de Abril 2009.

Data concessió: 20 d’abril de 2009.

Beneficiari: Ens de Comunicació Associativa.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1006.
Import: 70.000,00 euros.
Finalitat: I Congrés de l’Associacionisme Cultural Català.

Beneficiari: Ajuntament de Tàrrega.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: gestió i salvaguarda del patrimoni arqueològic.

Data concessió: 30 d’abril de 2009.

Beneficiari: Fundació Privada Museu del Joguet de Catalunya.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/481000100/4430 - CU1005.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: conveni per desenvolupar les activitats del museu.

Data concessió: 13 de maig de 2009.

Beneficiari: Ones. Assoc. Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de Catalunya.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/5330 - CU0900.
Import: 23.852,00 euros.
Finalitat: finançament de diferents activitats.
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Beneficiari: Fundació Francesc Eiximenis.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/5330 - CU0900.
Import: 70.000,00 euros.
Finalitat: finançament del manteniment de la xarxa de repetidors de la CCMA 
durant el 2009.

Data concessió: 14 de maig de 2009.

Beneficiari: Associació Cultural Utopia Global.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1006.
Import: 27.000,00 euros.
Finalitat: III edició de la Nit de Castells.

Beneficiari: Amics de la Sardana d’Artés.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1006.
Import: 24.000,00 euros.
Finalitat: 25è Sarau Artesenc.

Data concessió: 18 de maig de 2009.

Beneficiari: Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/5330 - CU0900.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: finançament del projecte Comunicació TDT Món Local.

Data concessió: 20 de maig de 2009.

Beneficiari: Ajuntament de Teià.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: projecte d’adequació per la visita pública del jaciment vitivinícola romà 
de Vallmora.

Beneficiari: Associació per a la Difusió del Folklore (Adifolk).
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1006.
Import: 140.000,00 euros.
Finalitat: XXII Aplec Internacional de la Sardana i mostra de grups folklòrics.

Beneficiari: Ajuntament de Palamós.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1005.
Import: 24.375,00 euros.
Finalitat: establiment d’una xarxa de museus per a la difusió del patrimoni etno-
lògic de Catalunya.

Beneficiari: Conselh Generau d’Aran.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1005.
Import: 24.375,00 euros.
Finalitat: establiment d’una xarxa de museus per a la difusió del patrimoni etno-
lògic de Catalunya.

Beneficiari: Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.201037334

Disposicions

Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1005.
Import: 24.375,00 euros.
Finalitat: establiment d’una xarxa de museus per a la difusió del patrimoni etno-
lògic de Catalunya.

Beneficiari: Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1005.
Import: 24.375,00 euros.
Finalitat: establiment d’una xarxa de museus per a la difusió del patrimoni etno-
lògic de Catalunya.

Beneficiari: Consorci Ecomuseu de les Valls d’Àneu.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1005.
Import: 24.375,00 euros.
Finalitat: establiment d’una xarxa de museus per a la difusió del patrimoni etno-
lògic de Catalunya.

Beneficiari: Consorci del Museu Comarcal del Montsià.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1005.
Import: 24.375,00 euros.
Finalitat: establiment d’una xarxa de museus per a la difusió del patrimoni etno-
lògic de Catalunya.

Beneficiari: Ajuntament d’Arbúcies.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1005.
Import: 24.375,00 euros.
Finalitat: establiment d’una xarxa de museus per a la difusió del patrimoni etno-
lògic de Catalunya.

Data concessió: 25 de maig de 2009.

Beneficiari: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1005.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Jornades Internacionals sobre Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic.

Beneficiari: Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1005.
Import: 60.000,00 euros.
Finalitat: activitats bàsiques de l’entitat.

Data concessió: 27 de maig de 2009.

Beneficiari: Associació Temps d’Innovar.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1000.
Import: 150.000,00 euros.
Finalitat: dinamització cultural dels espais culturals Via Fora! per potenciar i 
difondre la cultura catalana.

Data concessió: 3 de juny de 2009.

Beneficiari: Ajuntament de Gandesa.
Tipus: Subvenció.
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Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.
Import: 31.747,00 euros.
Finalitat: contractació de la directora de la Biblioteca de Gandesa.

Beneficiari: Ajuntament d’Almacelles.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1005.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: redacció del pla especial del conjunt històric d’Almacelles.

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/449000300/5330 - CU0900.
Import: 65.000,00 euros.
Finalitat: finançament de diverses activitats de l’Observatori de Polítiques de 
Comunicació de l’Institut de la Comunicació de la UAB.

Data concessió: 4 de juny de 2009.

Beneficiari: Plataforma Sobirania i Progrés.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU0200.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: activitats de difusió de la cultura catalana.

Data concessió: 9 de juny de 2009.

Beneficiari: Organisme Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 100.000,00 euros.
Finalitat: rehabilitació dels exteriors de la façana de la Biblioteca-Museu Víctor 
Balaguer de Vilanova i la Geltrú (Fase I).

Beneficiari: Ajuntament de Forallac.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1005.
Import: 16.000,00 euros.
Finalitat: redacció del pla especial del conjunt històric de Vulpellac.

Beneficiari: Ajuntament de Forallac.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1005.
Import: 16.000,00 euros.
Finalitat: redacció del pla especial del conjunt històric de Peratallada.

Data concessió: 16 de juny de 2009.

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/449000300/5330 - CU0900.
Import: 195.000,00 euros.
Any 2009: 65.000,00 euros.
Finalitat: finançament de l’informe de la Comunicació a Catalunya i el portal de 
la Comunicació de la UAB.

Data concessió: 18 de juny de 2009.

Beneficiari: Fundació Promediterrània per a la Conservació, l’Estudi i la Difusió 
del Patrimoni Marítim.
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Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/481000100/4430 - CU1006.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: addenda al conveni Observatori.

Data concessió: 19 de juny de 2009.

Beneficiari: Associació Catalana de Ràdio.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000100/5330 - CU0900.
Import: 50.059,22 euros.
Finalitat: per a potenciar el mercat publicitari de la radiodifusió de Catalunya.

Beneficiari: Ajuntament de Castelldefels.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 1.000.000,00 d’euros.
Any 2009: 500.000,00 euros.
Finalitat: restauració del castell de Castelldefels.

Data concessió: 23 de juny de 2009.

Beneficiari: Associació d’Arxivers de Catalunya.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1005.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: addenda al conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació i l’Associació d’Arxivers de Catalunya.

Data concessió: 29 de juny de 2009.

Beneficiari: Universitat de Lleida CCT.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/449000700/4430 - CU1005.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: conveni per a la realització d’activitats d’història medieval.

Data concessió: 30 de juny de 2009.

Beneficiari: Institut Amatller d’Art Hispànic.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/781000100/4430 - CU1005.
Import: 1.104.045,00 euros.
Any 2009: 300.000,00 euros.
Finalitat: posada en funcionament i execució del projecte cultural de restauració 
de la casa Amatller de Barcelona.

Data concessió: 1 de juliol de 2009.

Beneficiari: Associació Pas-Amics del Camí-Serveis de Participació.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1000.
Import: 180.000,00 euros.
Any 2009: 90.000,00 euros.
Finalitat: camí-ruta de turisme cultural per les terres de parla catalana.

Data concessió: 8 de juliol de 2009.

Beneficiari: Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
Tipus: Subvenció.
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Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1006.
Import: 266.700,00 euros.
Finalitat: contractació d’assegurances de les colles castelleres.
Beneficiari: Fundació Privada Martí l’Humà Estudis Universitaris de la Garriga.

Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/5330 - CU0900.
Import: 5.350,00 euros.
Finalitat: finançament de les III Jornades de Fotoperiodisme.
Beneficiari: Xarxa Audiovisual Local, EPE.

Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/461000100/5330 - CU0900.
Import: 35.000,00 euros.
Finalitat: finançament de la Unitat de Dinamització i Assessorament Lingüístic.
Beneficiari: Fundació Universitat Catalana d’Estiu.

Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/4420 - CU0200.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: organització dels espectacles musicals que es celebraran en el marc de la 
XLI edició de la Universitat Catalana d’Estiu.
Beneficiari: Consell Català del Llibre per a Infants i Joves.

Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1000.
Import: 25.000,00 euros.
Finalitat: estudi dels hàbits lectors dels infants i joves a Catalunya.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: subvencions estructurals, en règim de concurrència no 
competitiva, a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada.
Partida pressupostària: D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - 
CU0900.

Distribució:

Beneficiari: Flaix FM, SL.
Import: 43.955,02 euros.
Finalitat: l’emissora Flaix FM.

Beneficiari: Radio Flaixbac, SA.
Import: 38.595,91 euros.
Finalitat: l’emissora Ràdio Flaixbac.

Beneficiari: Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió.
Import: 25.971,08 euros.
Finalitat: l’emissora Pròxima FM.

Beneficiari: Catalana i Aranesa de Telecomunicacions, SL.
Import: 23.309,76 euros.
Finalitat: l’emissora Gum FM Pirineu.

Beneficiari: Catalana i Aranesa de Telecomunicacions, SL.
Import: 23.309,75 euros.
Finalitat: l’emissora Gum FM Aran.

Beneficiari: Comunicacions dels Ports, SA.
Import: 23.148,18 euros.
Finalitat: l’emissora Els Ports Ràdio.
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Beneficiari: Imagina Ràdio, SL.
Import: 20.522,62 euros.
Finalitat: l’emissora Imagina Ràdio.

Beneficiari: Fundació Missatge Humà i Cristià.
Import: 19.560,76 euros.
Finalitat: l’emissora Ràdio Estel.

Beneficiari: Osonenca de Ràdio i Televisió, SA.
Import: 38.339,54 euros.
Finalitat: l’emissora Ràdio Vic.

Beneficiari: Radiocat XXI, SL.
Import: 74.620,50 euros.
Finalitat: l’emissora RAC1.

Beneficiari: Radiocat XXI, SL.
Import: 40.883,84 euros.
Finalitat: l’emissora RAC105.

Beneficiari: Ràdio Marina, SA.
Import: 20.292,79 euros.
Finalitat: l’emissora Ràdio Marina.

Beneficiari: Ràdio Olot, SA.
Import: 37.881,51 euros.
Finalitat: l’emissora Ràdio Olot.

Beneficiari: Ràdio Ripoll, SL.
Import: 34.556,03 euros.
Finalitat: l’emissora Ràdio Ripoll.

Beneficiari: Ràdio Terraferma de Lleida, SA.
Import: 27.982,50 euros.
Finalitat: l’emissora Segre Ràdio.

Beneficiari: Sociedad Española de Radiodifusión, SA.
Import: 57.070,21 euros.
Finalitat: l’emissora Ona FM.

Data concessió: 14 de juliol de 2009.

Beneficiari: Acció Cultural del País Valencià.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1006.
Import: 495.000,00 euros.
Finalitat: campanya de difusió de la cultura catalana al País Valencià 2009 i despeses 
de funcionament i manteniment de l’entitat.

Data concessió: 15 de juliol de 2009.

Beneficiari: Agencia EFE, SA.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000100/5330 - CU0900.
Import: 90.000,00 euros.
Finalitat: finançament del servei multimèdia de notícies (reforç audiovisual i in-
tegració de formats).

Beneficiari: Associació de Publicacions Periòdiques en Català.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/5330 - CU0900.
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Import: 165.000,00 euros.
Finalitat: finançament de la digitalització de les revistes de l’APPEC durant el 
2009.

Beneficiari: Ateneu Santfeliuenc.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1003.
Import: 60.000,00 euros.
Finalitat: Contrabaix’09: xarxa de programació de música en directe a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona.

Beneficiari: Associació Espectadors Teatre Mercat Vell.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1003.
Import: 25.000,00 euros.
Finalitat: programació estable de teatre, dansa i música.

Beneficiari: Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/461000100/5330 - CU0900.
Import: 170.000,00 euros.
Finalitat: finançament de la 10a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya.

Beneficiari: Ajuntament de Banyoles.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005 – 042.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: reconstrucció de la cabana palafítica al Parc Neolític de la Draga.

Beneficiari: Ajuntament de l’Alt Àneu.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: realització d’una rèplica de la talla romànica del Sant Crist de València 
d’Àneu.

Beneficiari: Parròquia de Sant Just i Sant Pastor.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/782000100/4430 - CU1005.
Import: 50.000,00 euros.
Finalitat: redacció de la primera etapa del projecte de restauració de la Basílica de 
Sant Just i Pastor i recuperació d’un vitrall de la capçalera.

Beneficiari: Centre UNESCO de Catalunya.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1003.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: suport al grup de biblioteques catalanes associades a la UNESCO.

Beneficiari: Associació de Mestres Rosa Sensat.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1005.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: realització del tractament de l’Arxiu Rosa Sensat.

Beneficiari: Tot Raval Fundació Privada.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/4420 - CU1000.
Import: 24.220,00 euros.
Finalitat: realització del projecte Xarxa de Lectura del Raval.
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Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: subvencions estructurals, en règim de concurrència no 
competitiva, a emissores de televisió en català o en aranès de titularitat privada.
Partida pressupostària: D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - 
CU0900.

Distribució:

Beneficiari: UTE Canal Català Maresme.
Import: 49.100,61 euros.
Finalitat: l’emissora Canal Català Maresme.

Beneficiari: Televisió de Sant Cugat, SL.
Import: 39.487,89 euros.
Finalitat: l’emissora Televisió de Sant Cugat.

Beneficiari: Canal Taronja, SL.
Import: 11.955,63 euros.
Finalitat: l’emissora Canal Taronja Bages.

Beneficiari: Productora d’Emissions de Ràdio, SL.
Import: 22.270,87 euros.
Finalitat: l’emissora Canal Taronja Osona.

Beneficiari: Televisió del Ripollès, SL.
Import: 39.308,53 euros.
Finalitat: l’emissora Televisió del Ripollès.

Beneficiari: ETV- Llobregat TV, SL.
Import: 45.845,85 euros.
Finalitat: l’emissora ETV-Llobregat TV.

Beneficiari: Produccions Alt Empordà, SLU.
Import: 20.710,86 euros.
Finalitat: l’emissora Canal Nord TV.

Beneficiari: Televisió de Manresa, SL.
Import: 32.382,44 euros.
Finalitat: l’emissora TVM Televisió de Manresa.

Beneficiari: Comunicacions dels Ports, SA.
Import: 34.298,02 euros.
Finalitat: l’emissora Nord Televisió Morella.

Beneficiari: Mola TV, SL.
Import: 35.094,63 euros.
Finalitat: l’emissora Mola TV.

Beneficiari: Televisió de Roses, SL.
Import: 29.882,57 euros.
Finalitat: l’emissora Televisió de Roses.

Beneficiari: Taelus, SL.
Import: 12.383,50 euros.
Finalitat: l’emissora Canal Taronja Anoia.

Beneficiari: Col·lectius de Mitjans Audiovisuals de Mataró.
Import: 30.418,87 euros.
Finalitat: l’emissora Televisió de Mataró.

Beneficiari: Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió.
Import: 38.652,74 euros.
Finalitat: l’emissora Pirineus Televisió.
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Beneficiari: D-9 Comunicació, SL.
Import: 37.045,87 euros.
Finalitat: l’emissora TV Costa Brava.

Beneficiari: Dracvisió, SL.
Import: 35.416,81 euros.
Finalitat: l’emissora Canal Català Girona Pla.

Beneficiari: Mitjans Audiovisuals d’Osona, SL.
Import: 35.969,69 euros.
Finalitat: l’emissora El 9 TV.

Beneficiari: Tortosa Televisió, SL.
Import: 25.309,50 euros.
Finalitat: l’emissora Canal TE.

Beneficiari: Tarraco Visió, SL.
Import: 40.207,14 euros.
Finalitat: l’emissora Canal Català Tarragona.

Beneficiari: Televisió de Girona, SL.
Import: 50.909,26 euros.
Finalitat: l’emissora Televisió de Girona.

Beneficiari: Productora Lleidatana de Televisió, SL.
Import: 36.165,87 euros.
Finalitat: l’emissora Lleida Televisió.

Beneficiari: Iniciatives de Televisió, SL.
Import: 21.887,48 euros.
Finalitat: l’emissora Canal Reus TV.

Beneficiari: Olot Televisió, SL.
Import: 25.295,37 euros.
Finalitat: l’emissora Olot Televisió.

Tipus: Beca.
Objecte de la convocatòria: beques destinades a la realització de pràctiques rela-
cionades amb diversos processos de la conservació-restauració de béns culturals 
mobles.
Partida pressupostària: D/480000100/4430 - CU1005.

Distribució:

Beneficiari: Bernat Font Rosselló.
Import: 8.888,80 euros.
Finalitat: especialitat de materials arqueològics.

Beneficiari: Bertral Arias, Anna.
Import: 8.888,80 euros.
Finalitat: especialitat de materials arqueològics.

Beneficiari: Molina Villada, Maria Dolores.
Import: 8.888,80 euros.
Finalitat: especialitat de pintura.

Beneficiari: Garcia Urbano, Iris.
Import: 8.888,80 euros.
Finalitat: especialitat de pintura.

Beneficiari: Cristina Aguilar Oncala.
Import: 8.888,80 euros.
Finalitat: especialitat de tècniques fotogràfiques aplicades a la restauració.
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Beneficiari: Natalia Sánchez Carrtero.
Import: 8.888,80 euros.
Finalitat: especialitat d’escultura.

Beneficiari: Alicia Santomá Vicens.
Import: 8.888,80 euros.
Finalitat: especialitat d’escultura.

Beneficiari: Caridad de la Peña Galiano.
Import: 8.888,80 euros.
Finalitat: especialitat d’escultura en pedra.

Beneficiari: Neus Casal Bosch.
Import: 8.888,80 euros.
Finalitat: especialitat de pintura mural.

Data concessió: 16 de juliol de 2009.

Beneficiari: Ajuntament de Falset.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.
Import: 32.533,71 euros.
Finalitat: contractació director/a de la Biblioteca Pública Salvador Estrem i Fa 
durant l’any 2009.

Beneficiari: Fundació Xarxa Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/4420 - CU1003.
Import: 135.000,00 euros.
Finalitat: circuit de programació estable d’arts escèniques per a públic infantil, 
juvenil i familiar a 74 municipis de Catalunya.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: subvencions estructurals, en règim de concurrència no 
competitiva, a publicacions informatives digitals en català o en aranès.
Partida pressupostària: D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - 
CU0900.

Distribució:

Beneficiari: Edició Disseny i Realització Interactiva, SL.
Import: 42.362,49 euros.
Finalitat: web www.e-noticies.com.

Beneficiari: Editora Singular Digital 2GR, SL.
Import: 19.452,50 euros.
Finalitat: web www.elsingulardigital.cat.

Beneficiari: Corporació Catalana de Comunicació, SL.
Import: 91.987,56 euros.
Finalitat: web www.avui.cat.

Beneficiari: Associació per a la Difusió de les Arts Escèniques.
Import: 3.368,56 euros.
Finalitat: web www.teatral.net.

Beneficiari: El Tot Mataró, SL.
Import: 4.455,15 euros.
Finalitat: web www.totmataro.cat.

Beneficiari: Red Digital XXI, SL.
Import: 17.930,01 euros.
Finalitat: web www.eldebat.cat.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.2010 37343

Disposicions

Beneficiari: Comunicacions del Ripollès, SL.
Import: 3.347,24 euros.
Finalitat: web www.elripollesdigital.com.

Beneficiari: Intercomarcals Media, SL.
Import: 13.167,60 euros.
Finalitat: web www.regio7.cat.

Beneficiari: Mateu Ros Monros.
Import: 10.830,27 euros.
Finalitat: web www.capgros.com.

Beneficiari: Associació Cultural Revista Cambrils.
Import: 5.440,56 euros.
Finalitat: web www.revistacambrils.cat.

Beneficiari: Partal, Maresma i Associats, SL.
Import: 127.750,11 euros.
Finalitat: web www.vilaweb.cat.

Beneficiari: La Veu de l’Ebre, SL.
Import: 3.577,77 euros.
Finalitat: web www.ebredigital.cat.

Beneficiari: Centre Disseny Innova SL.
Import: 3.541,27 euros.
Finalitat: web www.comarquesdeponent.com.

Beneficiari: Ediciones Primera Plana, SA.
Import: 105.797,56 euros.
Finalitat: web www.elperiodico.cat.

Beneficiari: Zoom Mundi SL.
Import: 3.201,06 euros.
Finalitat: web www.anoiadiari.cat.

Beneficiari: Iglésies Associats, SL.
Import: 5.475,67 euros.
Finalitat: web www.sies.tv.

Beneficiari: Doble Columna, SL.
Import: 6.597,14 euros.
Finalitat: web www.teveon.tv.

Beneficiari: Reus Comunicació Digital, CB.
Import: 3.637,00 euros.
Finalitat: web www.reusdigital.cat.

Beneficiari: Fundació Chandra.
Import: 4.191,93 euros.
Finalitat: web www.canalsolidari.org.

Beneficiari: Contrapunt, SCCL.
Import: 4.852,95 euros.
Finalitat: web www.contrapunt.cat.

Beneficiari: Raul Rodríguez Bellanco.
Import: 4.025,15 euros.
Finalitat: web www.reus24.com.

Beneficiari: Societat Portal de Lleida, SL.
Import: 5.979,78 euros.
Finalitat: web www.lleida.com.
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Beneficiari: Associació Cultural Catalunya Rock.
Import: 4.375,10 euros.
Finalitat: web www.enderrock.cat.

Beneficiari: Serveis de Comunicació Global Aquitania, SL.
Import: 10.774,08 euros.
Finalitat: web www.naciodigital.cat.

Beneficiari: Serveis de Comunicació Global Aquitania, SL.
Import: 11.078,18 euros.
Finalitat: web www.osona.com.

Beneficiari: Gratuït El Més Osona, SL.
Import: 6.128,02 euros.
Finalitat: web www.mesosona.cat.

Beneficiari: Col·lectiu 2014 de Reflexió Nacionalista.
Import: 5.997,69 euros.
Finalitat: web www. directe.cat.

Beneficiari: Publicacions Anoia, SL.
Import: 3.807,99 euros.
Finalitat: web www.laveudigital.cat.

Beneficiari: Tirabol Produccions, SL.
Import: 26.817,82 euros.
Finalitat: web www.racocatala.cat.

Beneficiari: Editorial l’Empordà, SLU.
Import: 6.486,27 euros.
Finalitat: web www.emporda.info.

Beneficiari: Diari de Girona Media, SLU.
Import: 38.450,58 euros.
Finalitat: web www.diaridegirona.cat.

Beneficiari: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
Import: 8.737,53 euros.
Finalitat: web www.feec.cat.

Beneficiari: Bondia Lleida, SL.
Import: 5.339,68 euros.
Finalitat: web www.bondia.cat.

Beneficiari: Bonet i Grau Publicitat, SL.
Import: 4.688,42 euros.
Finalitat: web www.molletama.com.

Beneficiari: Hora Nova, SA.
Import: 9.247,42 euros.
Finalitat: web www.dbalears.cat.

Data concessió: 17 de juliol de 2009.

Beneficiari: EM Projectes Didàctics, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000100/4420 - CU1000.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: web interactiva que té per objectiu fomentar l’hàbit de la lectura i millorar 
el nivell de comprensió lectora dels nens en l’etapa de l’educació primària.
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Beneficiari: Porta Gaset, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000100/4420 - CU1000.
Import: 70.000,00 euros.
Finalitat: realització del concurs Pica Lletres.

Beneficiari: Ajuntament d’Albesa.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005 – 042.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: treballs de condicionament i museïtzació de la vil·la romana del Romeral.

Beneficiari: Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005 – 042.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: actuacions de desenrunament i adequació dels accessos al castell de 
Tartareu.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: consolidació del mur de la casa dels Ermitans del castell de Sant Martí 
de Centelles.

Data concessió: 23 de juliol de 2009.

Beneficiari: Santa Església Catedral Basílica de Barcelona.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/782000100/4430 - CU1005.
Import: 155.000,00 euros.
Finalitat: restauració de la Catedral de Barcelona.

Data concessió: 27 de juliol de 2009.

Beneficiari: Institut d’Estudis Catalans.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1005.
Import: 288.188,00 euros.
Any 2009: 45.000,00 euros.
Finalitat: registre i inventari dels vitralls catalans.

Beneficiari: Centre Excursionista de Catalunya.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1003 – 042.
Import: 72.000,00 euros.
Any 2009: 55.000,00 euros.
Finalitat: desenvolupament de plans directors de l’arxiu històric, del fons docu-
mental i del patrimoni artístic.

Beneficiari: Centre Excursionista de Catalunya.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1005.
Import: 88.000,00 euros.
Any 2009: 22.000,00 euros.
Finalitat: desenvolupament dels plans directors de l’arxiu històric, del fons docu-
mental i del patrimoni artístic.

Data concessió: 28 de juliol de 2009.
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Beneficiari: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/461000100/4420 - CU0200.
Import: 250.000,00 euros.
Finalitat: exposició Il·luminacions.

Beneficiari: Associació Promotora del Centre de Cultura Dones Francesca Bon-
nemaison.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1003.
Import: 60.000,00 euros.
Finalitat: programa d’activitats 2009.

Beneficiari: Foment de les Arts Decoratives (FAD).
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1003.
Import: 740.000,00 euros.
Any 2009: 370.000,00 euros.
Finalitat: reforçar i potenciar el disseny i l’arquitectura durant el període 2009-
2010.

Beneficiari: Museu de Badalona.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: conveni per la preservació del patrimoni arqueològic.

Data concessió: 31 de juliol de 2009.

Beneficiari: Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1003.
Import: 45.000,00 euros.
Finalitat: projecte Nascuts per Llegir durant l’any 2009.

Data concessió: 4 d’agost de 2009.

Beneficiari: Ajuntament del Masnou.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.
Import: 50.000,00 euros.
Finalitat: XIII edició del Festival Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure 
2009.

Beneficiari: Fundació Privada Martí l’Humà Estudis Universitaris de la Garriga.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/4420 - CU1003.
Import: 14.000,00 euros.
Finalitat: digitalització de la col·lecció local Canovelles.

Beneficiari: Institut d’Estudis Vallencs.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1003 – 042.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: digitalització de premsa local dels segles XIX i XX.

Beneficiari: Fundació Privada Passionàrium.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/4420 - CU1003 – 042.
Import: 45.000,00 euros.
Finalitat: creació del Centre d’Estudis Passionarium.
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Beneficiari: Patronat Municipal de Serveis Comunitaris.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: XIX Festival Internacional de Titelles de Gavà.

Beneficiari: SPM Viladecans Qualitat, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.
Import: 24.000,00 euros.
Finalitat: XX Festival Internacional de Teatre i Animació Al Carrer’09.

Beneficiari: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.
Import: 150.000,00 euros.
Finalitat: organització Panorama’09 i Creació Contemporània’09.

Beneficiari: Ajuntament de Montseny.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: projecte de l’espai d’exposició de l’estela megalítica de la Calma.

Beneficiari: Ajuntament de Valls.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: organització del 5è Festival Internacional de Teatre de Titelles de l’Alt 
Camp.

Beneficiari: Ajuntament d’Esparreguera.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.
Import: 9.500,00 euros.
Finalitat: organització de la 5a Mostra d’Arts Gestuals i del Moviment d’Espar-
reguera GEST 5.

Beneficiari: Fundació Centre Internacional de Música Antiga.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/4420 - CU0200.
Import: 289.000,00 euros.
Finalitat: activitats any 2009.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
a emissores de televisió digital terrestre (TDT), en català o en aranès, d’empreses 
privades, per a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació.
Partida pressupostària: D/470000100/5330 - CU0900, D/770000100/5330 - 
CU0900.

Distribució:

Beneficiari: Canal 4 Televisión de Baleares, SL.
Import: 33.000,00 euros.
Finalitat: l’ampliació i la millora del Departament de Producció.

Beneficiari: Emissions Digitals Independents de Catalunya, SA.
Import: 555.024,00 euros.
Finalitat: l’ampliació i la millora en el desenvolupament tècnic de 8tv.
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Beneficiari: Televisió d’Eivissa i Formentera, SA.
Import: 27.754,00 euros.
Finalitat: l’ampliació i la millora del Departament de Producció.

Beneficiari: Produccions Llevant, SA.
Import: 29.666,00 euros.
Finalitat: l’ampliació i la millora del Departament de Producció.

Beneficiari: UTE Amics del Mare Nostrum Televisió i Tàrraco Visió.
Import: 30.800,00 euros.
Finalitat: compra de l’equipament integral per a l’emissió digital de qualitat.

Beneficiari: Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió.
Import: 42.900,00 euros.
Finalitat: l’adaptació dels processos de transport i difusió del senyal a l’entorn 
digital.

Beneficiari: CAT 4 TV, SL.
Import: 15.730,00 euros.
Finalitat: un projecte d’emissions en TDT.

Beneficiari: D-9 Comunicació, SL.
Import: 30.800,00 euros.
Finalitat: 1a fase d’una xarxa i plataforma lleugera de retransmissions en directe.

Beneficiari: Dracvisió, SL.
Import: 9.500,00 euros.
Finalitat: l’habilitació d’un servei FTP per l’intercanvi de fitxers audiovisuals.

Beneficiari: EBE Imatge i Comunicació, SL.
Import: 33.000,00 euros.
Finalitat: un projecte de TDT.

Beneficiari: ETV- Llobregat TV, SL.
Import: 39.600,00 euros.
Finalitat: 2a fase de la digitalització de l’emissora i l’ampliació de l’equipament 
de plató.

Beneficiari: Gibson Time, SL.
Import: 33.000,00 euros.
Finalitat: finalització de l’adaptació tècnica del plató dels estudis de 25TV.

Beneficiari: Iniciatives de Televisió, SL.
Import: 33.000,00 euros.
Finalitat: digitalització de la unitat mòbil de Canal Reus TV.

Beneficiari: Justo Molinero i Calero.
Import: 96.000,00 euros.
Finalitat: innovació i millora de la digitalització.

Beneficiari: Mitjans Audiovisuals d’Osona, SL.
Import: 29.700,00 euros.
Finalitat: equipament d’alta definició complet per al personal ENG.

Beneficiari: Mola TV, SL.
Import: 33.000,00 euros.
Finalitat: l’adaptació de Mola TV a l’emissió digital.

Beneficiari: Olot Televisió, SL.
Import: 26.400,00 euros.
Finalitat: digitalització de l’arxiu d’Olot Televisió.

Beneficiari: Prensa Leridana, SA.
Import: 42.900,00 euros.
Finalitat: gestió d’una continuïtat digital.
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Beneficiari: Produccions Alt Empordà, SLU.
Import: 19.800,00 euros.
Finalitat: cablejat digital de connexions i protecció d’aparells.

Beneficiari: Publicacions Penedès, SA.
Import: 19.800,00 euros.
Finalitat: l’adquisició d’equipament per a la transició cap a la tecnologia digital.

Beneficiari: Smile Advertising, SL.
Import: 100.000,00 euros.
Finalitat: l’adaptació a la tecnologia digital dels platós de Canal Català Bar-
celona.

Beneficiari: Taelus, SL.
Import: 66.000,00 euros.
Finalitat: digitalització de l’arxiu documental.

Beneficiari: Televisió Comtal, SL.
Import: 42.900,00 euros.
Finalitat: un centre de producció i doblatge en occità.

Beneficiari: Televisió de Girona, SL.
Import: 29.700,00 euros.
Finalitat: l’adquisició d’un vector box per a la continuïtat.

Beneficiari: Televisió del Ripollès, SL.
Import: 30.700,00 euros.
Finalitat: l’adquisició de l’equipament necessari per a l’adaptació de les infraes-
tructures a la TDT.

Beneficiari: Televisió de Manresa, SL.
Import: 39.600,00 euros.
Finalitat: 2a fase de la renovació de les estacions de vídeo i auditoria dels circuits 
d’imatge i so.

Beneficiari: Televisions Digitals Independents, AIE.
Import: 254.000,00 euros.
Finalitat: l’ampliació de la unitat mòbil.

Beneficiari: Televisions Locals Catalanes de Proximitat, SL.
Import: 34.400,00 euros.
Finalitat: 2a fase del projecte de creació de la xarxa Tvlocal.cat.

Beneficiari: Televisió de Sant Cugat, SL.
Import: 33.000,00 euros.
Finalitat: digitalització dels fons videogràfics.

Beneficiari: Televisió Sense Fronteres, SL.
Import: 39.600,00 euros.
Finalitat: l’arxiu digital de la TSF de Figueres.

Beneficiari: Tortosa Televisió, SL.
Import: 35.200,00 euros.
Finalitat: creació d’una guia comercial interactiva de les Terres de l’Ebre.

Beneficiari: Televisió de Roses, SL.
Import: 19.800,00 euros.
Finalitat: digitalització i automatització dels serveis informatius, la continuïtat i 
l’arxiu.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses 
periodístiques privades editores de premsa digital.
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Partida pressupostària: D/470000100/5330 - CU0900, D/770000100/5330 - 
CU0900.

Distribució:

Beneficiari: Edició Disseny i Realització Interactiva, SL.
Import: 90.000,00 euros.
Finalitat: desenvolupament informàtic per la creació de nous apartats i serveis als 
lectors de www.enoticies.com.

Beneficiari: DeBarris, SCCL.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: redisseny del portal de notícies Independent.cat.

Beneficiari: Orna Comunicacion, SL.
Import: 25.000,00 euros.
Finalitat: per incrementar la capacitat comercial i de màrqueting de l’empresa 
mitjançant la creació d’un Departament Comercial i de Màrqueting propi.

Beneficiari: Ediciones Primera Plana, SA.
Import: 120.000,00 euros.
Finalitat: creació d’una plataforma de generació de blogs.

Beneficiari: Mateu Ros Monros.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: per la web La Mirada Encantada.

Beneficiari: Edicions Free, SL.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: creació de l’edició digital butxaca.cat, agenda cultural de Barcelona.

Beneficiari: Corporació Catalana de Comunicació, SL.
Import: 100.000,00 euros.
Finalitat: l’ampliació, redisseny i expansió d’avui.cat.

Beneficiari: Iniciatives Berguedanes de Comunicació, SL.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: creació del portal de notícies Berguedà Actual.

Beneficiari: Iglésies Associats, SL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: incorporació d’innovacions tecnològiques a sies.tv.

Beneficiari: Bondia Lleida, SL.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: consolidació i millora de www.bondia.cat.

Beneficiari: Contrapunt, SCCL.
Import: 25.000,00 euros.
Finalitat: desenvolupar la versió 2.0 del diari digital Contrapunt.

Beneficiari: Penedès Edicions, SL.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: l’expansió i consolidació de la web www.interessa.lafura.cat.

Beneficiari: Diari de Girona Media, SLU.
Import: 34.000,00 euros.
Finalitat: millora de les eines d’actualització i d’interacció de diaridegirona.cat.

Beneficiari: Tirabol Produccions, SL.
Import: 65.000,00 euros.
Finalitat: l’ampliació i professionalització de l’estructura tecnològica i comercial 
de Racó Català.
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Beneficiari: El Gínjol Edicions, SL.
Import: 7.200,00 euros.
Finalitat: renovació de la pàgina web www.elginjoledicions.com.

Beneficiari: Zoom Mundi, SL.
Import: 24.800,00 euros.
Finalitat: creació del Departament Comercial de l’anoiadiari.cat.

Beneficiari: Lladó Comunicació, SCP.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: consolidació i enfortiment empresarial del diari digital diarimaresme.
com.

Beneficiari: Editorial l’Empordà, SLU.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: creació i posada en marxa de noves eines de participació i nous serveis 
a emporda.info.

Beneficiari: El Tot Mataró, SL.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: secció El Marcador dins la pàgina web www.totmataro.cat.

Beneficiari: Veranda Televisió, SL.
Import: 60.000,00 euros.
Finalitat: creació del diari satíric digital larataquefuma.com.

Beneficiari: Hermes Comunicacions, SA.
Import: 100.000,00 euros.
Finalitat: creació d’un lloc de participació en elpunt.cat on trobar informació i 
serveis locals de cada municipi.

Beneficiari: Editora Singular Digital 2GR, SL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: creació de la nova secció Solucions Anticrisi al diari elsingulardigital.cat.

Beneficiari: Sapiens, SCCL.
Import: 80.000,00 euros.
Finalitat: desenvolupar l’edició digital de la revista Time Out.

Beneficiari: Intercomarcals Media, SL.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: posicionar regio7.cat com web de referència a la Catalunya Central.

Beneficiari: Partal, Maresma i Associats, SL.
Import: 100.000,00 euros.
Finalitat: incorporació de dos platós i una sala d’edició i la creació d’una nova 
infraestructura audiovisual en el nou local de VilaWeb TV.

Beneficiari: Can Creu Serveis Digitals, SC.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: l’ampliació de continguts i la consolidació del diari digital jornal.cat.

Beneficiari: Noves Edicions Altempordaneses, SLU.
Import: 25.250,00 euros.
Finalitat: innovació i millora tecnològica de la pàgina web www.horanova.cat.

Beneficiari: Edicions Salòria, SL.
Import: 25.000,00 euros.
Finalitat: impuls d’una plataforma cultural multicanal dins del diari viurealspiri-
neus.cat.

Beneficiari: Iniciatives de Tecnologia Segle XXI, SL.
Import: 40.000,00 euros.
Finalitat: l’aprofundiment de cronica.cat a l’espai català de comunicació.
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Beneficiari: Media Pro Dynamic, SL.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: creació i desenvolupament d’un quiosc virtual.

Beneficiari: Comunicació Digital de Vegueries, SCP.
Import: 13.500,00 euros.
Finalitat: creació del primer mitja digital de Vegueries.

Beneficiari: Iniciativas Digital Media, SL.
Import: 120.000,00 euros.
Finalitat: creació del portal www.faigclic.cat.

Beneficiari: Tamediaxa, SA.
Import: 28.250,00 euros.
Finalitat: creació d’un portal web i de serveis digitals de proximitat.

Beneficiari: Red Digital XXI, SL.
Import: 75.000,00 euros.
Finalitat: consolidació de la publicació digital eldebat.cat.

Beneficiari: Grup Enderrock Edicions, SL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: creació de imusic.cat, un diari digital d’informació musical amb aplica-
cions de ràdio i televisió.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: subvencions, en règim de concurrència competitiva, 
a entitats sense ànim de lucre per a projectes en català o aranès que contribueixin 
al foment del periodisme i de l’espai català de comunicació.
Partida pressupostària: D/482000100/5330 - CU0900, D/782000100/5330 - 
CU0900.

Distribució:

Beneficiari: Associació de Premsa Forana de Mallorca.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: promoció i difusió de la realitat actual de la premsa forana dins l’àmbit 
de Mallorca.

Beneficiari: Associació per a la Difusió de les Arts Escèniques.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: consolidació de la revista digital mitjançant la incorporació de nou 
personal.

Beneficiari: Associació Catalana de Mitjans Locals.
Import: 28.000,00 euros.
Finalitat: consolidació de la revista digital el3.cat.

Beneficiari: Associació d’Amics de la Ràdio Televisió Cardedeu.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: modernització i adaptació del centre emissor i les millores al centre de 
producció per diversificar les plataformes d’emissió.

Beneficiari: Ràdio Associació de Catalunya, SCCL.
Import: 28.000,00 euros.
Finalitat: concessió i lliurament dels IX premis Ràdio Associació i Guardó 1924 a 
programes i professionals de la ràdio en català.

Beneficiari: Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions.
Import: 38.700,00 euros.
Finalitat: renovació del disseny i graella de continguts del periòdic SomGarrigues, 
en ocasió del seu 10è aniversari.
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Beneficiari: Institut d’Estudis Medievals de Catalunya.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: consolidació de la revista semestral Cartulari.

Beneficiari: Fundació Privada Nous Horitzons.
Import: 9.500,00 euros.
Finalitat: digitalització de la publicació Nous Horitzons 1960-2009.

Beneficiari: Taula d’Editors Independent.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: consolidació i millora de la web www.netvibes.com/taulaeditors.

Beneficiari: Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC).
Import: 5.984,00 euros.
Finalitat: modernització i millora de la pàgina web de l’APEC.

Beneficiari: Associació Intercultural Punt Comú.
Import: 6.720,00 euros.
Finalitat: inserció del material Viure a Catalunya. Aprenem català des de l’urdú 
del diari pakistanès Hamwatan.

Beneficiari: Assemblea per a la Comunicació Social.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: organització de la 1a Trobada de Mitjans del Tercer Sector de la Comu-
nicació de Catalunya.

Beneficiari: Garbuix - Associació Cívica i Cultural de Corró d’Avall.
Import: 3.210,00 euros.
Finalitat: edició d’un número commemoratiu de la revista Garbuix, renovant-ne 
el disseny i millorant la distribució.

Beneficiari: Asociación para la Integración Latina “Seres”.
Import: 10.208,00 euros.
Finalitat: consolidació de la revista Catalina.

Beneficiari: Associació Grup Editor Farners.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: consolidació de la revista Ressò.

Beneficiari: Associació Desenvolupament Nenes i Nens Quetzal.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: creació dels Departaments de Distribució i Subscripcions de la revista 
Viure en Família.

Beneficiari: Col·lectiu 2014 de Reflexió Nacionalista.
Import: 65.000,00 euros.
Finalitat: ampliació i consolidació de directe.cat i indirecte.cat.

Beneficiari: Associació Punt 6 Ràdio.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: creació de l’Àrea Social i del Departament d’Esport.

Beneficiari: Associació Punt 6 Ràdio.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: pla de revisió de l’equipament tècnic i de l’equip emissor.

Beneficiari: Fundació Escolta Josep Carol.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: edició de la revista Escoltes Catalans.

Beneficiari: Associació Cultural Revista Cambrils.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: digitalització del fons editorial de la revista Cambrils i la realització de 



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.201037354

Disposicions

facsímils de la primera i segona època (1953-1965).

Beneficiari: Federació de Ràdios Locals de Catalunya.
Import: 26.000,00 euros.
Finalitat: 1r Congrés de la Ràdio de Proximitat en Català i per al funcionament 
de l’entitat.

Beneficiari: Federació Catalana Empresaris Instal·ladors Telecomunicacions.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: realització de la versió online i en català de la revista Telecomunicaci-
ones.

Beneficiari: Federació d’Ateneus de Catalunya.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: concepció de la revista del moviment ateneístic català i l’edició i distri-
bució del primer número.

Beneficiari: Associació Cultural Revista Alella.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: edició d’un número especial de la revista Papers de Vi.

Beneficiari: Fundació Videoteca dels Països Catalans.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: gestió i manteniment del mitjà digital lavideoteca.cat.

Beneficiari: Sindicat de Periodistes de Catalunya.
Import: 8.750,00 euros.
Finalitat: renovació de la pàgina web del Sindicat de Periodistes de Catalunya i del 
butlletí electrònic Fil Directe en Línia.

Beneficiari: Editora Cassanenca.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: digitalització dels continguts de la revista Llumiguia.

Beneficiari: Acció Solidària IGMAN.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: realització d’un col·leccionable de fotografies de la revista ONGC.

Beneficiari: Associació Catalana de Concessionaris Privats de TDT Local.
Import: 42.000,00 euros.
Finalitat: consolidació i continuïtat de les activitats.

Beneficiari: Associació Catalana de Concessionaris Privats de TDT Local.
Import: 25.000,00 euros.
Finalitat: projecte de desenvolupament d’una xarxa IP.

Beneficiari: Lluïsos de Gràcia.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: renovació de la revista Des del Nord dotant-li un caire més general i 
transversal.

Beneficiari: Associació Cultural Amics de Miquel Porter i Moix.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: impuls de la web i la digitalització del fons-arxiu de Miquel Porter i 
Moix.

Beneficiari: Associació Catalana de Premsa i Comunicació Jove.
Import: 25.000,00 euros.
Finalitat: creació de noves freqüències a la pàgina www.sms25.cat, uns nous canals 
de comunicació interactiva.

Beneficiari: Fundació Pere Ardiaca.
Import: 4.200,00 euros.
Finalitat: digitalització de la revista L’Espurna i del seu arxiu fotogràfic.
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Beneficiari: Fundació Espais.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: l’edició de la revista Papers d’Art.

Beneficiari: Associació Catalunya Nord Punt Com.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: consolidació del diari digital La Clau de la Catalunya Nord.

Beneficiari: Centre Cultural Nova Badia.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: actualització de la publicació Nova Badia i la seva pàgina web.

Beneficiari: Federació de Persones Sordes de Catalunya.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: Webvisual 2009 televisió digital a través d’Internet en llengua de sig-
nes.

Beneficiari: Reporters Sans Frontieres. Sección Espanyola.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: informe La Llibertat de Premsa al Món 2009.

Beneficiari: Associació Xarxa 2015.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: consolidació i extensió de l’emissora Som i Serem Ràdio.

Beneficiari: Associació Catalana per a l’Intel·ligència Artificial.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: consolidació del butlletí Nodes.

Beneficiari: Associació Ca la Dona.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: consolidació i millora de la publicació Ca la Dona.

Beneficiari: Ciemen.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: consolidació del diari digital Nationalia.

Beneficiari: Teleespectadors Associats de Catalunya.
Import: 4.500,00 euros.
Finalitat: XIV edició del lliurament dels premis Zapping a la TV de qualitat.

Beneficiari: Sant Feliu de Llobregat Viu, SCCL.
Import: 4.280,00 euros.
Finalitat: posada en marxa d’un nou mitjà de comunicació local.

Beneficiari: Associació Tribuna Catalana.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: consolidació del diari electrònic Tribuna.cat.

Beneficiari: Associació Tribuna Catalana.
Import: 25.000,00 euros.
Finalitat: digitalització de la publicació Debat Nacional.

Beneficiari: Associació Catalana d’Impuls i Orientació a la Joventut.
Import: 25.000,00 euros.
Finalitat: creació de la guia en àudio i vídeo de la Casa de la Ràdio i la Televisió.

Beneficiari: Associació Cultural Illacrua.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: exposició Illacrua, 17 anys de comunicació alternativa.

Beneficiari: Associació Catalana de Ràdio.
Import: 59.780,00 euros.
Finalitat: impartir formació a directius i periodistes del sector radiofònic.
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Beneficiari: Associació Cultural Amics de la Ràdio.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: adaptació del fons editorial dels Serveis Informatius de l’ACAR i de Ràdio 
Palamós als formats integrats al lloc web.

Beneficiari: Associació Catclassics.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: oferir la web www.catclassics.com a petits grups i solistes catalans.

Beneficiari: Associació Cultural El Demà.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: consolidació de la publicació eldema.cat.

Beneficiari: Associació Cultural Canal SET.
Import: 14.000,00 euros.
Finalitat: compra d’un emissor de TDT.

Beneficiari: Col·lectius de Mitjans Audiovisuals de Mataró.
Import: 15.250,00 euros.
Finalitat: compra d’un estudi portàtil per a la producció de continguts.

Beneficiari: Sordpress
Import: 11.000,00 euros.
Finalitat: realització d’un cicle de conferències i d’un espai de debat.

Beneficiari: Taula de Comunicació
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: edició del llibre La Comunicació de Proximitat a Catalunya.

Beneficiari: Col·lectius de Mitjans Audiovisuals de Mataró.
Import: 3.504,00 euros.
Finalitat: adquisició d’equipaments informàtics per a l’edició de vídeo.

Beneficiari: Associació Promoció Mitjans de Comunicació Local.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: consolidació i millores tecnològiques de la publicació La Marina.

Beneficiari: Socialcat. Associació Catalana per a la Transformació Social.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: consolidació i extensió de la publicació Revista Mà, per conviure a 
Osona.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: conservació preventiva i la conservació-restauració 
dels béns culturals mobles del patrimoni cultural català.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005, D/781000100/4430 - CU1005, 
D/782000100/4430 - CU1005.

Distribució:

Beneficiari: Ajuntament de Tossa de Mar.
Import: 3.045,00 euros.
Finalitat: conservació-restauració de pintures sobre tela del Museu Municipal.

Beneficiari: Ajuntament de Lloret de Mar.
Import: 9.899,50 euros.
Finalitat: conservació-restauració del conjunt escultòric dels Jardins de Santa 
Clotilde.
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Beneficiari: Ajuntament de Santa Margarida i Els Monjos.
Import: 8.330,00 euros.
Finalitat: conservació-restauració de les pintures murals del castell de Penyafort.

Beneficiari: Ajuntament de Besalú.
Import: 16.000,00 euros.
Finalitat: conservació-restauració dels lleons de la finestra romànica de la façana 
de Sant Pere.

Beneficiari: Ajuntament de la Coma i la Pedra.
Import: 19.924,00 euros.
Finalitat: conservació-restauració del retaule de Sant Serni de la Pedra.

Beneficiari: Fundació Privada Lluís Carulla.
Import: 8.087,52 euros.
Finalitat: conservació-restauració de ceràmica ibèrica, ibero-romana i romana del 
Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí.

Beneficiari: Parròquia de Santa Maria de Montmeló.
Import: 14.944,89 euros.
Finalitat: conservació-restauració de les pintures murals de l’absis de l’església de 
Santa Maria.

Beneficiari: Parròquia Sant Sadurní a la Roca del Vallès.
Import: 9.303,71 euros.
Finalitat: conservació-restauració del retaule major de Sant Sadurní, d’Antoni 
Comas.

Beneficiari: Fundació Privada Francisco Godia “Amor por el Arte”.
Import: 4.110,48 euros.
Finalitat: conservació-restauració d’una taula policromada de Martí Bernat i dues 
taules policromades del Mestre de Tàmara.

Beneficiari: Consell Comarcal del Garraf.
Import: 8.365,00 euros.
Finalitat: conservació-restauració dels quadres del llegat Cabanyes.

Beneficiari: Ajuntament de la Torre de Cabdella.
Import: 4.722,83 euros.
Finalitat: conservació-restauració de la decoració pictòrica medieval de la conca 
absidial de l’església de Sant Vicenç de Capdella.

Beneficiari: Abadia de Montserrat.
Import: 17.801,00 euros.
Finalitat: conservació-restauració del retaule de Sant Maurici del Mestre de Gualba, 
segle XV i de la tela de Santa Escolàstica, segle XVII.

Beneficiari: Arquebisbat de Barcelona.
Import: 6.438,00 euros.
Finalitat: conservació-restauració de la pintura sobre tela Sant Antoni de Pàdua, 
d’Antoni Viladomat.

Beneficiari: Museu Municipal de Moià.
Import: 11.259,14 euros.
Finalitat: conservació-restauració dels fons.

Beneficiari: Arquebisbat de Tarragona.
Import: 14.537,10 euros.
Finalitat: conservació-restauració de l’escultura policromada de la Mare de Déu 
de la Serra de Montblanc.

Beneficiari: Ajuntament de Bagà.
Import: 8.383,57 euros.
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Finalitat: conservació-restauració dels esgrafiats del segle XVIII de la capella del 
Palau de Pinós.

Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.
Import: 3.700,00 euros.
Finalitat: conservació-restauració de 19 pintures sobre fusta del Museu de Ter-
rassa.

Beneficiari: Museu de Vilafranca. Museu del Vi.
Import: 8.194,83 euros.
Finalitat: conservació-restauració del retaule de la Mare de Déu.

Beneficiari: Bisbat de Girona.
Import: 7.420,00 euros.
Finalitat: conservació-restauració del retaule de la Santa Creu de l’església de Sant 
Esteve d’Olot.

Beneficiari: Bisbat de Vic.
Import: 3.220,00 euros.
Finalitat: conservació-restauració de les pintures murals de la capella del Santíssim 
Sagrament de l’església parroquial de Santa Maria d’Olost.

Beneficiari: Bisbat de Vic.
Import: 7.420,00 euros.
Finalitat: conservació-restauració de la taula de Sant Bartomeu.

Beneficiari: Patronat Casa de Valls de Ciutadilla.
Import: 19.240,00 euros.
Finalitat: conservació-restauració del mobiliari i objectes etnològics i de decoració 
de la casa Valls de Ciutadilla.

Beneficiari: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot.
Import: 10.717,59 euros.
Finalitat: conservació-restauració de la portalada renaixentista de l’antic Hospital 
Sant Jaume d’Olot.

Beneficiari: Consorci del Museu de l’Empordà.
Import: 8.050,00 euros.
Finalitat: l’aplicació de mesures de conservació preventiva a les col·leccions del 
Museu de l’Empordà.

Beneficiari: Confraria de la Verge dels Dolors de Girona.
Import: 22.633,06 euros.
Finalitat: conservació-restauració de la pintura sobre tela de grans dimensions El 
Camí del Calvari.

Beneficiari: Associació Cultural Gremi de Pagesos Sant Isidre.
Import: 12.870,20 euros.
Finalitat: conservació-restauració del pas de Setmana Santa, Misteri del Sant 
Sepulcre de Josep Maria Jujol.

Beneficiari: Entitat Local Menor de Vilamitjana.
Import: 7.584,08 euros.
Finalitat: conservació-restauració de les pintures murals de l’església de Santa 
Maria de Vilamitjana.

Beneficiari: Patronat Museu de Granollers.
Import: 3.671,46 euros.
Finalitat: conservació-restauració de cinc taules policromades de Sant Isidre, del 
fons del Museu de Granollers.

Beneficiari: Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell.
Import: 3.207,40 euros.
Finalitat: conservació-restauració d’obres del Museu d’Art de Sabadell.
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Beneficiari: Institut Municipal Progrés i Cultura.
Import: 5.600,00 euros.
Finalitat: conservació-restauració dels frisos i arcs polilobulats d’art andalusí del 
Museu de la Noguera.

Beneficiari: Ajuntament d’Horta de Sant Joan.
Import: 7.562,80 euros.
Finalitat: conservació-restauració de ceràmica vidriada de la Capella del Convent 
de Sant Salvador.

Beneficiari: Ajuntament d’Albesa.
Import: 11.452,20 euros.
Finalitat: l’extracció i restauració del mosaic G de la vil·la romana del Romeral.

Beneficiari: Ajuntament de Granyena.
Import: 8.400,00 euros.
Finalitat: conservació-restauració de la pintura mural de la capella baptismal de 
l’església parroquial de Sant Miquel Arcàngel.

Beneficiari: Ajuntament de la Baronia de Rialb.
Import: 19.843,90 euros.
Finalitat: projecte d’estudi i de restauració de la decoració pictòrica i dels revesti-
ments antics de l’església de Santa Maria de Palau.

Beneficiari: Ajuntament de Manresa.
Import: 6.009,00 euros.
Finalitat: conservació-restauració de dos plafons de talla policromada, del retaule 
del Roser de Torà.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, per a l’elaboració de plans locals d’equipaments culturals i estudis de 
programació d’equipaments culturals durant l’any 2009.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU0200.

Distribució:

Beneficiari: Ajuntament de Deltebre.
Import: 4.500,00 euros.
Finalitat: elaboració del pla local d’equipaments culturals i estudis de programació 
d’equipaments culturals.

Beneficiari: Ajuntament de Molins de Rei.
Import: 4.400,00 euros.
Finalitat: elaboració del pla local d’equipaments culturals i estudis de programació 
d’equipaments culturals.

Beneficiari: Ajuntament Canet de Mar.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: elaboració del pla local d’equipaments culturals i estudis de programació 
d’equipaments culturals.

Beneficiari: Ajuntament de Figueres.
Import: 3.400,00 euros.
Finalitat: elaboració del pla local d’equipaments culturals.

Beneficiari: Ajuntament de Vic.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: elaboració del pla local d’equipaments culturals.

Beneficiari: Ajuntament de Badalona.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: elaboració del pla local d’equipaments culturals.
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Beneficiari: Institut Municipal d’Acció Cultural.
Import: 5.700,00 euros.
Finalitat: elaboració del pla local d’equipaments culturals.

Beneficiari: Ajuntament de Tremp.
Import: 4.500,00 euros.
Finalitat: elaboració del pla local d’equipaments culturals i estudis de programació 
d’equipaments culturals.

Beneficiari: Ajuntament de Tàrrega.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: elaboració del pla local d’equipaments culturals.

Beneficiari: Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: elaboració del pla local d’equipaments culturals.

Beneficiari: Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat.
Import: 5.700,00 euros.
Finalitat: elaboració del pla local d’equipaments culturals i estudis de programació 
d’equipaments culturals.

Beneficiari: Institut Municipal de Cultura. Ajuntament d’Igualada.
Import: 4.400,00 euros.
Finalitat: elaboració del pla local d’equipaments culturals.

Beneficiari: Ajuntament de la Seu d’Urgell.
Import: 4.400,00 euros.
Finalitat: elaboració del pla local d’equipaments culturals.

Beneficiari: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: elaboració del pla local d’equipaments culturals.

Beneficiari: Ajuntament de Palamós.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: elaboració del pla local d’equipaments culturals.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.
Import: 3.600,00 euros.
Finalitat: elaboració del pla local d’equipaments culturals.

Beneficiari: Ajuntament de Sarrià de Ter.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: elaboració del pla local d’equipaments culturals.

Data concessió: 5 d’agost de 2009.

Beneficiari: Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1005.
Import: 33.000,00 euros.
Finalitat: projecte d’intervenció integral al jaciment de les Mines Prehistòriques 
de Gavà: investigació, conservació i difusió.

Beneficiari: Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: projecte d’intervenció integral al jaciment de les Mines de Gavà: inves-
tigació, conservació i difusió.

Beneficiari: Ajuntament d’Arbeca.
Tipus: Subvenció.
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Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 29.672,42 euros.
Finalitat: redacció del projecte de museïtzació de la visita i arranjament de la zona 
arqueològica dels Vilars d’Arbeca.

Beneficiari: Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005 – 042.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: protecció de la zona d’excavació a la cova de l’Arbreda i altres actuacions 
de millora de les instal·lacions del Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a empreses per a l’edició de treballs relacionats amb el patrimoni 
etnològic de Catalunya.
Partida pressupostària: D/470000100/4430 - CU1006.

Distribució:

Beneficiari: Imatge 9, SL (Edicions Cossetània).
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: L’arquitectura rural. Un patrimoni oblidat (l’exemple de la Conca de 
Barberà).

Beneficiari: Imatge 9, SL (Edicions Cossetània).
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: L’època d’or castellera del segle XIX en les notícies coetànies.

Beneficiari: Imatge 9, SL (Edicions Cossetània).
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Les llegendes del Penedès.

Beneficiari: Imatge 9, SL (Edicions Cossetània).
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: Lo rondallaire II.

Beneficiari: Galerada, Serveis d’Edició i Traducció.
Import: 5.400,00 euros.
Finalitat: Manual d’Heràldica.

Beneficiari: Eumo Editorial Sau.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: Devoció, festa i veïnat a Manlleu. Capelletes de carrer i capelletes...

Beneficiari: Farell Editors i Dissenyadors, SCP.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: El patrimoni festiu de Manresa la Dansa.

Beneficiari: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA.
Import: 3.300,00 euros.
Finalitat: Arquitectura tradicional rural en pedra seca a la comarca del Bages.

Beneficiari: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA.
Import: 11.000,00 euros.
Finalitat: Materials.

Beneficiari: Bisbat de Vic.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: Serpent de Manlleu.

Beneficiari: Imatge 9, SL (Edicions Cossetània).
Import: 3.800,00 euros.
Finalitat: Joana Vidal, Folklorista, autor Joan Soler i Amigó.
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Tipus: Beca.
Objecte de la convocatòria: concessió de beques, en règim de concurrència com-
petitiva, per a la realització de treballs de recerca sobre el patrimoni etnològic de 
Catalunya.
Partida pressupostària: D/480000100/4430 - CU1006.

Distribució:

Beneficiari: Euba Rementeria.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: L’activitat carbonera al Parc Natural dels Ports.

Beneficiari: Enric Benavent Vallès.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: l’estudi etnològic de l’obra de Lluís Carratalà Vila.

Beneficiari: Antonia Montserrat Sanmartin.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: L’associació obrera de concerts, lletra i música per a mans feineres.

Beneficiari: Victoria Reyes García.
Import: 4.500,00 euros.
Finalitat: Coneixement etnològic de varietats hortícoles locals a la Vall Fosca.

Beneficiari: Miguel Alonso Cambrón.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Memòries de la part alta.

Beneficiari: Gemma Celigueta Comerma.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: Imatges transnacionals: Etnografia de l’arribada i integració de la Verge 
de Montserrat a San Juan Sacatepéquez (Guatemala).

Beneficiari: Josep Maria Solé Soldevila.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Cors de la Barceloneta.

Beneficiari: Cristina Robledillo Cerrato.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Dones que fan història. El cas de les titellaires a Barcelona (1960-
2009).

Beneficiari: Maria de Lluc Serra Armengol.
Import: 4.500,00 euros.
Finalitat: L’activitat etnològica als Museus Comarcals Catalans als anys 40.

Beneficiari: Marta Gonzalez Esquerdo.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: Recuperació de la història de les colònies Manuela de Cardona.

Beneficiari: Francesca Bayre.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Nous escenaris del punt de mitja i del ganxet a Barcelona: relació entre 
velles tècniques i noves pràctiques en comunitat.

Beneficiari: Marco Luca Stanchieri.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Teatre de la postguerra a Montesquiu. Etnografia de la memòria.

Beneficiari: Jordi Grané Casellas.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Catalogació del fons de cal Corder, i també espardenyer.
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Beneficiari: Arnau Galí i Montiel.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Inventari de les eines de cal Farré de Tarrés, Les Garrigues.

Beneficiari: Eulàlia Torra Borras.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Néixer a casa: Els canvis en els sabers i els discursos sobre el part.

Beneficiari: Maria Garganté Llanes.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Parròquia rural a la llum de les imatges. El fons Salvany de la BC.

Beneficiari: Jofre Padullés Plata.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Correbou de Cardona. Manifestacions simbòliques i elements d’una 
celebració centenària.

Beneficiari: Raúl Márquez Porras.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Baixar a Barcelona. La identitat sarrianenca davant l’expansió de la 
Barcelona metropolitana.

Data concessió: 6 d’agost de 2009.

Beneficiari: Fundació Centre Internacional de Premsa de Barcelona.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/5330 - CU0900.
Import: 120.000,00 euros.
Finalitat: serveis de projecció exterior de Catalunya.

Beneficiari: Xarxa Audiovisual Local, EPE.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/461000100/5330 - CU0900.
Import: 50.000,00 euros.
Finalitat: plataforma per a l’intercanvi de continguts amb estructura servidor-client.

Beneficiari: Xarxa Audiovisual Local, EPE.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/461000100/5330 - CU0900.
Import: 95.000,00 euros.
Finalitat: plataforma al servei de la televisió de proximitat que comporti la conver-
gència total entre la televisió i internet.

Beneficiari: Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/481000100/4430 - CU1005.
Import: 35.000,00 euros.
Finalitat: ajuts alumnes d’arxivística de l’ESAGED.

Data concessió: 31 d’agost de 2009.

Beneficiari: Ajuntament de Balaguer.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: preservació del patrimoni arqueològic.

Data concessió: 1 de setembre de 2009.

Beneficiari: Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Tipus: Subvenció pluriennal.
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Partida pressupostària: D/482000100/5330 - CU0900.
Import: 180.000,00 euros.
Any 2009: 60.000,00 euros.
Finalitat: realització d’activitats informatives i de difusió.

Data concessió: 18 de setembre de 2009.

Beneficiari: Consorci Ecomuseu de Les Valls d’Àneu.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1006.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: addenda al conveni Observatori.

Data concessió: 21 de setembre de 2009.

Beneficiari: Institut Municipal d’Acció Cultural.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 150.000,00 euros.
Finalitat: obres de restauració de la Basílica de Santa Maria de Mataró.

Beneficiari: Georgina Clotet Sulé
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000100/4420 - CU1000.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: projecte L’Oca de la lectura a les escoles.

Beneficiari: Ajuntament de Reus.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.
Import: 15.250,00 euros.
Finalitat: digitalització de fons històrics de la biblioteca pública.

Data concessió: 22 de setembre de 2009.

Beneficiari: Institut Municipal d’Acció Cultural.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.
Import: 70.000,00 euros.
Finalitat: programació i comunicació del Festival Shakespeare durant l’any 2009.

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/449000300/5330 - CU0900.
Import: 16.800,00 euros.
Finalitat: finançament de l’Informe sobre la ràdio a Catalunya 2009.

Data concessió: 23 de setembre de 2009.

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU0200.
Import: 131.000,00 euros.
Finalitat: funcionament, rehabilitació i millora del centre de creació i residència 
per a companyies de circ, La Vela i el festival Trapezi 2009.

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/760000100/4420 - CU0200.
Import: 200.000,00 euros.
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Finalitat: funcionament, rehabilitació i millora del centre de creació i residència 
per a companyies de circ, La Vela i el festival Trapezi 2009.

Beneficiari: Ajuntament de Girona.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU0200.
Import: 185.000,00 euros.
Finalitat: programa d’activitats per al 2009 del Bòlit, Centre d’Art Contemporani.

Data concessió: 25 de setembre de 2009.

Beneficiari: Cisterciense Orden Abadia Santa Maria de Poblet.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1005.
Import: 27.000,00 euros.
Finalitat: conveni per a la custòdia i gestió del fons documental dels Ducs de 
Medinaceli.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a ajuntaments de Catalunya i ens públics que en depenen, per a la 
programació estable d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les 
arts escèniques i la música corresponents a l’any 2009.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.

Distribució:

Beneficiari: Ajuntament de Parets del Vallès.
Import: 16.800,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Matadepera.
Import: 4.100,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Import: 9.200,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament d’Argentona.
Import: 3.800,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Banyoles.
Import: 20.500,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Mollerussa.
Import: 11.200,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Figueres.
Import: 29.100,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Badalona.
Import: 97.100,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Rubí.
Import: 16.900,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Import: 12.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
Import: 3.000,00 euros.

Beneficiari: Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat.
Import: 145.000,00 euros.

Beneficiari: Xarxa de Cultura de Valls.
Import: 28.900,00 euros.
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Beneficiari: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Import: 15.200,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Calafell.
Import: 4.700,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Import: 19.300,00 euros.

Beneficiari: Manresana d’Equipaments Escènics, SL.
Import: 147.000,00 euros.

Beneficiari: Institut Municipal d’Acció Cultural de Lleida.
Import: 175.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Tarragona.
Import: 125.000,00 euros.

Beneficiari: Patronat Municipal del Teatre Cirvianum.
Import: 9.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Palafrugell.
Import: 24.200,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Salt.
Import: 18.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Lloret de Mar.
Import: 6.100,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Font-rubí.
Import: 6.300,00 euros.

Beneficiari: Institut Municipal de Cultura. Ajuntament d’Igualada.
Import: 12.700,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Blanes.
Import: 32.300,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Import: 107.400,00 euros.

Beneficiari: Institut Municipal d’Acció Cultural de Vic.
Import: 26.300,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament d’Esterri d’Àneu.
Import: 11.300,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Montgat.
Import: 7.900,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Centelles.
Import: 8.100,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Premià de Dalt.
Import: 6.500,00 euros.

Beneficiari: Institut Municipal d’Acció Cultural.
Import: 33.800,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Barberà del Vallès.
Import: 21.000,00 euros.

Beneficiari: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot.
Import: 27.500,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Vielha e Mijaran.
Import: 12.600,00 euros.
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Beneficiari: Ajuntament d’Agramunt.
Import: 3.400,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de la Roca del Vallès.
Import: 7.200,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Import: 7.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Vilassar de Mar.
Import: 6.100,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Import: 7.700,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
Import: 8.600,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Balsareny.
Import: 3.700,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Berga.
Import: 12.000,00 euros.

Beneficiari: Patronat Municipal de Cultura. Ajuntament de Martorell.
Import: 6.300,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Sabadell.
Import: 80.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Canovelles.
Import: 5.500,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Canet de Mar.
Import: 6.900,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Torroella de Montgrí.
Import: 10.100,00 euros.

Beneficiari: Patronat Municipal de Cultura Franqueses del Vallès.
Import: 9.400,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Tremp.
Import: 11.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Import: 10.300,00 euros.

Beneficiari: Granollers Escena, SL.
Import: 76.400,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament d’Arenys de Munt.
Import: 3.900,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Tàrrega.
Import: 14.300,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.
Import: 3.400,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament d’Arenys de Mar.
Import: 17.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Castellar del Vallès.
Import: 6.200,00 euros.

Beneficiari: Institut Municipal Progrés i Cultura.
Import: 13.200,00 euros.
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Beneficiari: Ajuntament de Sant Celoni.
Import: 7.700,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Palamós.
Import: 16.300,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Girona.
Import: 49.000,00 euros.

Beneficiari: Paeria de Cervera.
Import: 9.600,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Vila-seca.
Import: 53.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Ripoll.
Import: 4.600,00 euros.

Beneficiari: Patronat Municipal Teatre Cal Bolet.
Import: 17.400,00 euros.

Beneficiari: Patronat Municipal de Serveis Comunitaris.
Import: 6.300,00 euros.

Beneficiari: Institut Municipal d’Activitats Culturals i Turístiques de Tortosa.
Import: 18.300,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de la Seu d’Urgell.
Import: 15.000,00 euros.

Beneficiari: Patronat Municipal de Cultura de Cardedeu.
Import: 7.200,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament del Prat de Llobregat.
Import: 25.900,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Salou.
Import: 25.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament d’Amposta.
Import: 9.700,00 euros.

Beneficiari: SPM Viladecans Qualitat, SL.
Import: 96.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Montcada i Reixac.
Import: 9.300,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Import: 13.700,00 euros.

Beneficiari: Patronat Municipal Auditori Pau Casals - Fundació Pública Munici-
pal.
Import: 18.600,00 euros.

Data concessió: 28 de setembre de 2009.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: programes de col·laboració entre museus i/o col-
leccions.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1005, D/481000100/4430 - CU1005, 
D/482000100/4430 - CU1005.

Distribució:

Beneficiari: Biblioteca-Museu Víctor Balaguer.
Import: 17.040,00 euros.
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Finalitat: 2a fase artistes catalans de la col·lecció del museu.

Beneficiari: Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia.
Import: 4.608,00 euros.
Finalitat: crear una ruta turística i patrimonial de museus de la comarca de l’Anoia 
i impulsar una jornada de promoció conjunta.

Beneficiari: Museu de Badalona.
Import: 14.720,00 euros.
Finalitat: exposicions: 1939, la fi d’una guerra, Societat Coral la Badalonense i 
La medicina en època romana.

Beneficiari: Museu Marítim de Barcelona.
Import: 78.418,00 euros.
Finalitat: programa d’actuació de la xarxa dels museus marítims de la costa catalana: 
elaboració/publicació de l’agenda d’activitats; elaboració/publicació de la revista 
Argo; exposicions itinerants, jornades, disseny de fulletons i logo, difusió.

Beneficiari: Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu.
Import: 47.000,00 euros.
Finalitat: creació d’una xarxa de museus de farmàcia.

Beneficiari: Museu d’Història de Sabadell.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: exposició temporal itinerant Xarxes a la Prehistòria.

Beneficiari: Museu de Gavà.
Import: 10.317,00 euros.
Finalitat: exposició temporal itinerant Xarxes a la Prehistòria.

Beneficiari: Ecomuseu Valls d’Àneu.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: estratègies de consolidació, promoció i desenvolupament dels museus i 
equipaments patrimonials de l’Alt Pirineu i Aran.

Beneficiari: Museu de la Conca Dellà.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: estratègies de consolidació, promoció i desenvolupament dels museus i 
equipaments patrimonials de l’Alt Pirineu i Aran.

Beneficiari: Musèu dera Val d’Aran.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: estratègies de consolidació, promoció i desenvolupament dels museus i 
equipaments patrimonials a l’Alt Pirineu i Aran.

Beneficiari: Museu d’Història de la Ciutat.
Import: 10.248,00 euros.
Finalitat: actuacions de GironaMuseus: edició de material de difusió propi; difusió 
i promoció turística; activitats conjuntes.

Beneficiari: Museu de Ceràmica de l’Ametlla de Mar.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: conveni de cinc museus de ceràmica per a realització de la xarxa de 
museus de ceràmica.

Beneficiari: Museu Industrial del Ter.
Import: 11.000,00 euros.
Finalitat: portal educatiu 2.0 i oferta educativa conjunta de la Xarxa de Museus 
d’Osona.

Beneficiari: Casa Museu Verdaguer.
Import: 11.000,00 euros.
Finalitat: xarxa del patrimoni literari: mapa literari català 2.0. Donar a conèixer el 
ric patrimoni literari català a traves de les TIC.
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Beneficiari: El Cau de la Costa Brava-Museu de la Pesca.
Import: 11.000,00 euros.
Finalitat: desenvolupament d’un portal de web, edició d’un fulletó conjunt de dife-
rents displays, passaport col·lectiu en els diferents museus, accions de màrqueting, 
creació d’una associació, elaboració i anàlisi d’enquestes.

Beneficiari: Museu del Cinema.
Import: 11.000,00 euros.
Finalitat: agrupació GironaMuseus amb la principal finalitat la difusió del patrimoni 
artístic, històric i cultural de Girona.

Beneficiari: Museu Diocesà d’Urgell.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: estratègies de consolidació, promoció i desenvolupament dels museus i 
equipaments patrimonials a l’Alt Pirineu i Aran.

Beneficiari: Museu Comarcal de Manresa.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: actuacions conjuntes destinades a millorar la visibilitat i a facilitar l’accés 
als tres museus.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva, destinades al funcionament i les activitats dels museus.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1005, D/481000100/4430 - CU1005, 
D/482000100/4430 - CU1005.

Distribució:

Beneficiari: Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: documentació. Millorar la pàgina web. Redacció i edició del catàleg de 
la nova exposició permanent: Tomàs Balvey, col·leccionista.

Beneficiari: Institut Municipal de Museus de Reus.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: revisió del Llibre de Registre. Inventariar Fons d’Arqueologia.

Beneficiari: Museu Geològic del Seminari de Barcelona.
Import: 3.700,00 euros.
Finalitat: esmenar deficiències de documentació, normativa de seguretat i control 
mediambiental.

Beneficiari: Biblioteca-Museu Víctor Balaguer.
Import: 5.550,00 euros.
Finalitat: digitalització del fons de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.

Beneficiari: Museu de Badalona.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: documentació del fons, trasllat per millora del magatzem.

Beneficiari: Museu de Valls.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: inventariar el fons del museu.

Beneficiari: Museu Municipal de Palafrugell.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: projecte de documentació dels objectes de la col·lecció del museu que 
resten pendents de documentar.

Beneficiari: Museu Miquel Crusafont.
Import: 3.960,00 euros.
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Finalitat: actuació programada per a registre, inventari i documentació de les restes 
fòssils de les localitats ACM/C4 - A1 i ACM/C5-D1 dipositats a l’Institut.

Beneficiari: Ecomuseu Valls d’Àneu.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: inventariar i documentació de les col·leccions de l’Ecomuseu.

Beneficiari: Museu de Gavà.
Import: 4.184,00 euros.
Finalitat: pla de millora de l’oferta educativa 2009 del Parc Arqueològic Mines 
de Gavà i Museu de Gavà, que implica el disseny i l’execució d’un nou projecte 
pedagògic integral.

Beneficiari: Museu d’Història de l’Hospitalet.
Import: 5.550,00 euros.
Finalitat: exposició permanent (arranjament espai, muntatge, papereria, comuni-
cació, activitats i tallers pedagògics).

Beneficiari: Museu de Mataró.
Import: 5.550,00 euros.
Finalitat: esmenar deficiències tècniques en documentació i magatzems del mu-
seu.

Beneficiari: Museu-Arxiu de Calella.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: documentació de part de les col·leccions del museu. Esmenar la deficiència 
especificada en l’art. 11 de la inspecció del Registre de museus.

Beneficiari: Museu Torre Balldovina.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: treballs de documentació i informatització del fons del museu.

Beneficiari: Museu d’Arenys de Mar.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: documentació, edició de catàleg i exposició de caràcter divulgatiu del 
fons arqueològic del poblat ibèric de la torre dels Encantats.

Beneficiari: Musèu dera Val d’Aran.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: documentació i catalogació dels béns mobles de l’ecomuseu Ço de Jo-
anchiquet.

Beneficiari: Museu del Mar.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: creació d’una nova visita nocturna. Creació de la Ruta Modernista de 
Lloret. Documentació i inventari del fons de béns mobles i passar dades al programa 
MuseumPlus.

Beneficiari: Museu Marítim de Barcelona.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: activitats de proximitat, exposicions temporals, activitats familiars i 
jornades.

Beneficiari: Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: implementació de MuseumPlus per a documentar la col·lecció i exposi-
cions temporals.

Beneficiari: Museu de Geologia.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: documentació, catalogació i conservació d’exemplars del fons patrimonial 
del museu.
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Beneficiari: Institut Botànic de Barcelona.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: ordenació i intercalació de places de l’herbari.

Beneficiari: Museu de les Mines de Cercs.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: funcionament ordinari, incorporació tecnologies digitals, activitats de 
commemoració del desè aniversari del museu.

Beneficiari: Terracotta Museu de Ceràmica Industrial de la Bisbal.
Import: 5.550,00 euros.
Finalitat: treballs d’adequació de la nova àrea destinada a magatzem de reserva.

Beneficiari: Can Quintana-Museu de la Mediterrània.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: edició de la guia del museu.

Beneficiari: Museu Molí Paperer de Capellades.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: esmenar deficiències i elaboració d’activitats pedagògiques.

Beneficiari: Museu de Granollers.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: actualitzar revisar, completar i millorar el registre i la documentació 
(MuseumPlus). Actualitzar, completar i digitalitzar les fotografies de documentació 
del fons. Oferir la consulta en línia dins el programa e-museu del Museu.

Beneficiari: Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: confecció d’inventaris informatitzats i fotografies del fons del museu.

Beneficiari: Museu Darder - Espai d’Interpretació de l’Estany.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: documentació de col·leccions del fons del museu.

Beneficiari: Museu de la Noguera.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: documentació del fons del museu.

Beneficiari: Museu de la Conca Dellà.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: informatització, marcatge i fotografia de la col·lecció de paleontologia.

Beneficiari: Museu Comarcal del Montsià.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: documentació sales d’exposició permanent. Cerca, revisió de la 
informació i documentació d’objectes del fons arqueològic i etnològic amb 
el programari MuseumPlus per als treballs de preparació, actualització de la 
informació i documentació dels objectes de les noves sales d’exposició perma-
nent del museu.

Beneficiari: Museu Municipal de Montmeló.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: estudi i catalogació d’un lot d’eines de l’antiga ferreria del museu.

Beneficiari: Museu i Casa del Pintor Abelló.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: documentació de la col·lecció.

Beneficiari: Museu d’Història de Sabadell.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: magatzem i sales de reserva. Restauracions. Documentació. Ingressos. 
Moviment del fons i consultes. Biblioteques i CDMS. Centre de Documentació 
del MAS.
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Beneficiari: Museu d’Art de Sabadell.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: magatzem i sales de reserva. Restauracions. Documentació. Ingressos. 
Moviment del fons i consultes. Biblioteques i CDMAS. Centre de Documentació 
del MAS.

Beneficiari: Museu del Càntir d’Argentona.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: edició dels catàlegs: Càntirs bestials i Ànima Roos.

Beneficiari: Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: activitats adreçades a nous públics.

Beneficiari: El Cau de la Costa Brava - Museu de la Pesca.
Import: 5.510,00 euros.
Finalitat: programació d’activitats familiars d’estiu al museu.

Beneficiari: Museu del Joguet de Catalunya.
Import: 5.510,00 euros.
Finalitat: treballs de documentació programari MuseumPlus.

Beneficiari: Fundació Pau Casals.
Import: 5.510,00 euros.
Finalitat: edició de la guia del fulletó guia. Actualització de la pàgina web. Activitats 
familiars. Difusió i edició del fulletó de les beques per a l’ampliació d’estudis de 
violoncel. Edició d’un roll-up informatiu del museu.

Beneficiari: Museu de la Música.
Import: 5.510,00 euros.
Finalitat: recull de la documentació relativa a les col·leccions del museu. Col·lecció 
Arxiu Històric Biogràfic i fons sonor. Catàleg dels instruments musicals dels museus 
de Catalunya. Conservació del fons instrumentals del museu.

Beneficiari: Museu del Cinema.
Import: 5.510,00 euros.
Finalitat: catalogació, millores de l’exposició permanent, comunicació, difusió i 
activitats.

Beneficiari: Fundació Privada Museu Industrial del Ter - Can Sanglas.
Import: 5.510,00 euros.
Finalitat: catalogació d’un fons arqueològic dipositat al MIT.

Beneficiari: Casa Museu Verdaguer.
Import: 5.510,00 euros.
Finalitat: exposició temporal: A vol d’ocell. Un viatge de negocis cap al centre i 
nord d’Europa.

Beneficiari: Museu de Ceràmica de l’Ametlla de Mar.
Import: 5.510,00 euros.
Finalitat: funcionament del museu, enregistrament de les col·leccions Marroc i 
Portugal.

Beneficiari: Museu Diocesà de Tarragona.
Import: 3.377,00 euros.
Finalitat: assessorament, estudi previ i informe tècnic per a la millora i la correcció 
de les actuals condicions del museu, recollits en la primera fase de remodelació que 
s’inclouen a l’avantprojecte museològic.

Beneficiari: Museu Diocesà d’Urgell.
Import: 3.700,00 euros.
Finalitat: millora dels elements de seguretat del museu.
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Beneficiari: Museu Episcopal de Vic.
Import: 3.700,00 euros.
Finalitat: creació d’un nou portal del museu.

Beneficiari: Museu de Montserrat.
Import: 3.700,00 euros.
Finalitat: producció de material de difusió per al programa d’activitats adreçades 
a les escoles i visitants. Edició de nous programes d’activitats per a escoles, actua-
litzats. Engegar la pàgina web del museu.

Beneficiari: Museu Comarcal de Manresa.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: programa estable de documentació i conservació preventiva del mu-
seu.

Beneficiari: Museu Etnològic del Montseny, la Gabella.
Import: 5.550,00 euros.
Finalitat: documentació dels fons arqueològics dipositats al museu.

Beneficiari: Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: activitats de difusió.

Data concessió: 30 de setembre de 2009

Beneficiari: Casal Lambda.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1003.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: digitalització del fons documental del Centre de Documentació Armand 
de Fluvià.

Beneficiari: Agència de Comunicació Local, SA.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/461000100/5330 - CU0900.
Import: 120.000,00 euros.
Finalitat: 2a fase de la implantació d’una plataforma d’intercanvi de continguts i 
coneixements entre les emissores municipals.

Beneficiari: Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/5330 - CU0900.
Import: 38.500,00 euros.
Finalitat: finançament del Digilab i de l’organització del V Congrés Internacional 
Comunicació i Realitat.

Beneficiari: Europa Press de Catalunya, SA.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000100/5330 - CU0900.
Import: 90.000,00 euros.
Finalitat: portal de notícies de l’agència en català i occità.

Beneficiari: Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU0200.
Import: 25.000,00 euros.
Finalitat: programa d’activitats 2009.

Data concessió: 1 d’octubre de 2009.

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
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Partida pressupostària: D/449000300/5330 - CU0900.
Import: 72.000,00 euros.
Any 2009: 36.000,00 euros.
Finalitat: per al manteniment dels fons hemerogràfics.

Data concessió: 5 d’octubre de 2009.

Beneficiari: Ajuntament de la Seu d’Urgell.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1005.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: per a la redacció d’un estudi sobre la creació d’un espai museístic al 
conjunt monumental de la fortalesa de Castellciutat.

Beneficiari: Ajuntament de Tarragona.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 60.000,00 euros.
Finalitat: estudi de viabilitat per al Consorci del Patrimoni de Tarragona.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: subvencions en règim de concurrència competitiva a 
projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses 
periodístiques privades editores de premsa en suport paper.
Partida pressupostària: D/770000100/5330 - CU0900, D/470000100/5330 - 
CU0900.

Distribució:

Beneficiari: Novapress Media, SL.
Import: 44.000,00 euros.
Finalitat: encartament mensual de Vivim Junts al setmanari Latino.

Beneficiari: DeBarris, SCCL.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: creació de redaccions úniques per cada capçalera de L’Independent que 
permetin la gestió de diferents formes de concreció de la informació.

Beneficiari: El Gínjol Edicions, SL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: l’enfortiment de la capçalera Viu Viladecans.

Beneficiari: Ametista Comunicació Integral, SCP.
Import: 40.000,00 euros.
Finalitat: realització d’accions que millorin l’estructura del diari L’Actualitat del 
Baix Montseny per tal d’obtenir un major rendiment.

Beneficiari: Recvll, SL.
Import: 7.500,00 euros.
Finalitat: consolidació de la revista mensual Recvll.

Beneficiari: Ediciones Deportivas Catalanas, SA.
Import: 80.000,00 euros.
Finalitat: l’edició del suplement Fem Sport.

Beneficiari: Ediciones Deportivas Catalanas, SA.
Import: 100.000,00 euros.
Finalitat: l’edició de la publicació Sport Escolar.

Beneficiari: Grup Ferga, SL.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: l’edició del setmanari local Badalona 2000.

Beneficiari: Mateu Ros Monrós.
Import: 13.900,00 euros.
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Finalitat: l’edició d’un número especial, Capgròs jove i Capgròs gran, per promo-
cionar la relació entre la gent de la tercera edat i els nens.

Beneficiari: Ediciones Primera Plana, SA.
Import: 150.000,00 euros.
Finalitat: desenvolupament i implantació d’un gestor de notícies d’agència.

Beneficiari: Ediciones Primera Plana, SA.
Import: 207.000,00 euros.
Finalitat: desenvolupament d’un sistema de gestió d’interconnexió per a corres-
ponsals i col·laboradors.

Beneficiari: Catalonia Today, SL.
Import: 35.000,00 euros.
Finalitat: l’edició d’un nou format mensual de la revista Catalonia Today.

Beneficiari: Marcelo Javier Espiñeira.
Import: 6.850,00 euros.
Finalitat: l’edició del suplement Vivim Junts a la revista ARG Express.

Beneficiari: Edicions del País Valencià, SA.
Import: 80.917,00 euros.
Finalitat: digitalització del fons documental del setmanari El Temps.

Beneficiari: Editorial de Periodistes, SL.
Import: 110.000,00 euros.
Finalitat: l’ampliació de continguts, consolidació i expansió als territoris de l’Eu-
roregió i Estats Units del setmanari El Triangle.

Beneficiari: Corporació Catalana de Comunicació, SL.
Import: 470.500,00 euros.
Finalitat: convergència redaccional de Avui paper - Avui.cat.

Beneficiari: Iniciatives Berguedanes de Comunicació, SL.
Import: 11.180,00 euros.
Finalitat: informatització del sistema de contractació i producció de publicitat.

Beneficiari: Publicacions Penedès, SA.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: redisseny del setmanari El 3 de vuit.

Beneficiari: Premsa d’Osona, SA.
Import: 40.000,00 euros.
Finalitat: instal·lació d’una aula de formació permanent per la realització de for-
mació especialitzada.

Beneficiari: Penedès Edicions, SL.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: digitalització del fons fotogràfic del setmanari La Fura.

Beneficiari: Editorial l’Empordà, SLU.
Import: 22.200,00 euros.
Finalitat: l’ampliació i millora del sistema de distribució del Setmanari de l’Alt 
Empordà.

Beneficiari: Editorial l’Empordà, SLU.
Import: 22.200,00 euros.
Finalitat: digitalització del fons fotogràfic del Setmanari de l’Alt Empordà.

Beneficiari: L’Avenç, SL.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: l’edició d’un número especial de la revista L’Avenç amb motiu del número 
350.
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Beneficiari: Stilgraphic, SL.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: l’augment de la distribució comercial de la revista Cupatges.

Beneficiari: Diari de Girona, SA.
Import: 85.000,00 euros.
Finalitat: redisseny i adaptació dels suplements del Diari de Girona al model de 
premsa de proximitat.

Beneficiari: Revista Presència, SL.
Import: 250.000,00 euros.
Finalitat: reconversió del disseny i canvi de format de la revista Presència.

Beneficiari: Ediciones El País, SL.
Import: 100.000,00 euros.
Finalitat: l’augment de continguts del Quadern de Cultura, suplement setmanal 
en català.

Beneficiari: Ediciones El País, SL.
Import: 100.000,00 euros.
Finalitat: desenvolupar el programa Premsa-Escola amb l’edició d’un suplement 
en català.

Beneficiari: Noves Edicions Altempordaneses, SLU.
Import: 40.720,00 euros.
Finalitat: acostar la publicació local en català Hora Nova a la població estacio-
nal.

Beneficiari: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA.
Import: 30.528,00 euros.
Finalitat: campanya de promoció de la revista Tretzevents.

Beneficiari: Osona Comarca de Mitjans de Comunicació, SL.
Import: 35.000,00 euros.
Finalitat: consolidació del setmanari Osona Comarca.

Beneficiari: Ediciones Toumaï, SL.
Import: 19.140,00 euros.
Finalitat: difusió del suplement Vivim Junts de la revista Toumaï.

Beneficiari: Blanquerna Tecnologia i Serveis, SL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: consolidació i expansió de la publicació Nova Ciutat Vella.

Beneficiari: Edicions Catalanes del Món de l’Ensenyament Edicat, SL.
Import: 60.000,00 euros.
Finalitat: l’edició del suplement Guia Jove i Formació de Secundèria i L’Hiper-
bòlic.

Beneficiari: Toison Edit, SL.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: promoure l’augment de la distribució de la revista El Món Medieval.

Beneficiari: Sinopsis Diseny, SL.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: digitalització del fons editorial i dels arxius fotogràfics de la revista 
Panxing Pirineus.

Beneficiari: España Exterior Publicaciones, SL.
Import: 12.760,00 euros.
Finalitat: inserció del suplement Vivim Junts a la publicació quinzenal Latinoa-
mérica Exterior.
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Beneficiari: Edicions Camacuc, SL.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: l’edició de Fiulet una nova publicació en occità.

Beneficiari: L’Avenç, SL.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: campanya de promoció de la difusió a L’Avenç amb el número de desem-
bre de 2009.

Beneficiari: Edicions Publicanova, SL.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: consolidació de la publicació Habita Sant Cugat.

Beneficiari: Serveis Publicitaris del Pirineu, SL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: consolidació de la publicació La Borrufa.

Beneficiari: Utopia Global, SL.
Import: 35.000,00 euros.
Finalitat: llançament de la publicació De Cine.

Beneficiari: Taelus, SL.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: l’ampliació de la digitalització de la revista Freqüència.

Beneficiari: Utopia Global, SL.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: llançament del nou disseny de la revista Castells i enfortiment de l’es-
tructura del departament comercial.

Beneficiari: Edicions Meridional On Line, SL.
Import: 25.000,00 euros.
Finalitat: creació del Diari del Priorat.

Beneficiari: Iniciatives Berguedanes de Comunicació, SL.
Import: 8.658,00 euros.
Finalitat: millora del coneixement i la relació amb els mitjans de comunicació 
escrits als centres educatius de la comarca del Berguedà.

Beneficiari: Bonart Cultural, SL.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: digitalització del fons de la revista Bonart.

Beneficiari: Edicions Intercomarcals, SA.
Import: 35.000,00 euros.
Finalitat: l’actuació especial per millorar la imatge de marca de Regió7 a la Catalunya 
central i la seva difusió.

Beneficiari: Tamediaxa, SA.
Import: 60.000,00 euros.
Finalitat: l’increment de la distribució i la millora de la publicació Més 
Tarragona.

Beneficiari: Esforç Publicacions, SL.
Import: 40.000,00 euros.
Finalitat: un nou sistema de comercialització de la revista Esforç.

Beneficiari: La Veu de l’Ebre, SL.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: potenciació del setmanari La Veu de l’Ebre.

Beneficiari: Hermes Comunicacions, SA.
Import: 380.000,00 euros.
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Finalitat: descentralització de la redacció i de l’equip de treball.

Beneficiari: El Mundo Deportivo, SA.
Import: 253.000,00 euros.
Finalitat: l’edició de suplements setmanals en llengua catalana sobre l’esport 
català.

Beneficiari: Edicions Lavinia, SL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: l’expansió i projecció de la publicació Eben Interiors a mercats exteri-
ors.

Beneficiari: H4xOrs, SL.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: un projecte de consolidació i augment de les subscripcions de la revista 
Natura i Aventura.

Beneficiari: Diari de Vic, SL.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: l’edició de la nova publicació Diari de Manlleu.

Beneficiari: Cultura Planning, SL.
Import: 90.000,00 euros.
Finalitat: potenciació de les capçaleres Línia Vallès, Línia Sants, Línia Les Corts, 
Revista Benzina i Comunicació21.

Beneficiari: Edicions Intercomarcals, SA.
Import: 55.600,00 euros.
Finalitat: millora de la xarxa de veu i dades de l’empresa.

Beneficiari: Editorial Gavarres, SL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: consolidació de l’estructura editorial.

Beneficiari: Editorial Gavarres, SL
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: l’edició d’una nova publicació, Alberes.

Beneficiari: Editorial Gavarres, SL.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: consolidació de les publicacions Gavarres, Cadí-Pedraforca i Les Gar-
rotxes.

Beneficiari: Bondia Lleida, SL.
Import: 60.000,00 euros.
Finalitat: enfortir i potenciar l’estructura de la publicació Bondia.

Beneficiari: El Ciervo 96, SA Empresa Periodística i Editorial.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: l’encartament a la premsa de tríptics de subscripció de les revistes Foc 
Nou, Dialogal i El Ciervo.

Beneficiari: Sapiens, SCCL.
Import: 185.000,00 euros.
Finalitat: millores en els processos de distribució i noves estratègies de comercia-
lització de les publicacions de Sàpiens, SCCL.

Beneficiari: Ara Llibres, SCCL.
Import: 175.000,00 euros.
Finalitat: llançament de la Revista dels Súpers.

Beneficiari: Bifidus Produccions, SL.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: consolidació de la revista D, publicació informativa del Berguedà.
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Beneficiari: Contrapunt, SCCL.
Import: 35.000,00 euros.
Finalitat: les millores en els processos de distribució i estratègies de comercialització 
del setmanari Contrapunt.

Beneficiari: Ràdio i Televisió de Manresa, SL.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: consolidació de la nova publicació El Setmanari.

Beneficiari: Bacula Editors, SL.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: segona fase de digitalització del fons editorial i la creació d’una base de 
dades de la Revista de Banyoles.

Beneficiari: Editorial Pagina Cero, SA.
Import: 60.000,00 euros.
Finalitat: creació d’un nou suplement, Campus, a la publicació ADN.

Beneficiari: Jaume Gomà Marquès.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: consolidació de la publicació CatMotoR.

Beneficiari: Impresiones de Catalunya, SA.
Import: 45.000,00 euros.
Finalitat: consolidació del suplement Tendències.

Beneficiari: Mediapubli Sociedad de Publicaciones y Ediciones, SL.
Import: 350.000,00 euros.
Finalitat: l’edició del quadern del Diario Público a Catalunya, totalment en català.

Beneficiari: Ediciones Gol España, SL.
Import: 150.000,00 euros.
Finalitat: l’edició en català per a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona de la pu-
blicació Gol.

Beneficiari: Diari Segre, SLU.
Import: 105.000,00 euros.
Finalitat: integració publicitària multimèdia del Diari Segre.

Beneficiari: Premsa Local Sant Cugat, SL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: creació d’una política de convenis amb col·lectius ciutadans que supleixi 
la manca de punts de distribució.

Beneficiari: Grup Enderrock Edicions, SL.
Import: 80.000,00 euros.
Finalitat: creació de la Plataforma Transmediàtica.

Data concessió: 8 d’octubre de 2009.

Beneficiari: Ajuntament de Vic.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU0200.
Import: 200.000,00 euros.
Finalitat: creació i posada en marxa del Centre d’Art AC VIC.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a ajuntaments de Catalunya i ens públics que en depenen, per a la 
programació estable d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les 
arts visuals contemporànies corresponents a l’any 2009.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.

Distribució:

Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Import: 18.000,00 euros.
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Beneficiari: Ajuntament de Badalona.
Import: 5.000,00 euros.

Beneficiari: Patronat Museu Arxiu Tomàs Balvey. Casal Dr. Daurella.
Import: 9.000,00 euros.

Beneficiari: Patronat Municipal de Cultura i Joventut de Ripollet.
Import: 22.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
Import: 4.500,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Import: 48.000,00 euros.

Beneficiari: Institut Municipal d’Acció Cultural de Lleida.
Import: 47.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Import: 13.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Sallent.
Import: 5.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.
Import: 70.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
Import: 3.500,00 euros.

Beneficiari: Fundació Municipal Joan Abelló.
Import: 33.000,00 euros.

Beneficiari: Patronat Museu de Granollers.
Import: 14.000,00 euros.

Beneficiari: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot.
Import: 50.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Tarragona.
Import: 40.000,00 euros.

Beneficiari: Institut Municipal d’Activitats Culturals i Turístiques de Tortosa.
Import: 7.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament d’Amposta.
Import: 26.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Granollers.
Import: 18.000,00 euros.

Beneficiari: Institut Municipal de Museus de Reus.
Import: 10.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Cambrils.
Import: 9.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Girona.
Import: 18.000,00 euros.

Beneficiari: Consorci del Museu de l’Empordà.
Import: 85.000,00 euros.

Beneficiari: Museu de Badalona.
Import: 9.500,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Import: 14.000,00 euros.
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Beneficiari: Ajuntament de Sitges.
Import: 9.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament d’Alella.
Import: 3.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament del Prat de Llobregat.
Import: 24.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Import: 6.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Import: 7.000,00 euros.

Beneficiari: Institut Municipal d’Acció Cultural.
Import: 33.000,00 euros.

Beneficiari: Fundació Pública Municipal Museu de Valls.
Import: 24.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Manresa.
Import: 11.000,00 euros.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: subvencions estructurals, en règim de concurrència 
no competitiva, per a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català 
o en aranès.
Partida pressupostària: D/470000100/5330 - CU0900, D/482000100/5330 - CU0900, 
D/470000100/5330 - CU0900 - 042, D/482000100/5330 - CU0900 – 042.

Distribució:

Beneficiari: Ivan Sanz Tusell.
Import: 3.780,00 euros.
Finalitat: publicació L’Esquerda de la Bastida.

Beneficiari: Enric Ribera Gabandé.
Import: 12.840,00 euros.
Finalitat: publicació La Cuina de Catalunya.

Beneficiari: Mass Media Ripollès, SL.
Import: 9.427,64 euros.
Finalitat: publicació El Ripollès.

Beneficiari: Edicions Lavinia, SL.
Import: 4.769,40 euros.
Finalitat: publicació BC+R.

Beneficiari: Edicions Lavinia, SL.
Import: 5.438,10 euros.
Finalitat: publicació Eben Interiors.

Beneficiari: Associació Cultural Vallgorguina.
Import: 3.780,00 euros.
Finalitat: publicació La Vall.

Beneficiari: Col·lectiu El Brogit.
Import: 3.465,00 euros.
Finalitat: publicació El Brogit.

Beneficiari: Ediciones Primera Plana, SA.
Import: 745.129,27 euros.
Finalitat: publicació El Periódico de Catalunya.

Beneficiari: Associació Cultural Bitàcol.
Import: 4.800,00 euros.
Finalitat: publicació Àncora.
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Beneficiari: Taelus, SL.
Import: 4.620,00 euros.
Finalitat: publicació Freqüència.

Beneficiari: Mon Rural, SL.
Import: 6.657,00 euros.
Finalitat: publicació Món Rural.

Beneficiari: Casal de Jubilats i Simpatitzants.
Import: 3.150,00 euros.
Finalitat: publicació La Farga.

Beneficiari: Unió Excursionista de Catalunya.
Import: 4.380,00 euros.
Finalitat: publicació Excursionisme.

Beneficiari: Els Colors del Pla de l’Estany, SL.
Import: 5.040,00 euros.
Finalitat: publicació Els Colors del Pla de l’Estany.

Beneficiari: 03 Bcn Packagers, SL.
Import: 4.140,00 euros.
Finalitat: publicació Relats.

Beneficiari: Premsa Local Sant Cugat, SL.
Import: 5.990,40 euros.
Finalitat: publicació Diari Sant Cugat.

Beneficiari: Associació Cultural Valors.
Import: 3.465,00 euros.
Finalitat: publicació Valors.

Beneficiari: Edicions la Terra, SL.
Import: 4.182,00 euros.
Finalitat: publicació L’Eixam.

Beneficiari: Edicions la Terra, SL.
Import: 14.101,50 euros.
Finalitat: publicació La Terra.

Beneficiari: Associació Cultural de Matarranya.
Import: 3.150,00 euros.
Finalitat: publicació Temps de Franja.

Beneficiari: Grup del Llibre, SCCL.
Import: 7.673,10 euros.
Finalitat: publicació Lletres.

Beneficiari: Bonart Cultural, SL.
Import: 19.711,11 euros.
Finalitat: publicació Bonart.

Beneficiari: El Pergamí, SC.
Import: 5.040,00 euros.
Finalitat: publicació El Pergamí.

Beneficiari: Associació Cultural Illacrua.
Import: 6.570,00 euros.
Finalitat: publicació Illacrua.

Beneficiari: Edicions la Terra, SL.
Import: 3.114,00 euros.
Finalitat: publicació Conills.
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Beneficiari: La Costa Publicacions, SL.
Import: 3.150,00 euros.
Finalitat: publicació La Costa.

Beneficiari: Edimurtra, SA.
Import: 3.473,80 euros.
Finalitat: publicació Re.

Beneficiari: Revista per a nois i noies Cavall Fort, SL.
Import: 23.802,01 euros.
Finalitat: publicació El Tatano.

Beneficiari: Edicions el Basegoda, SL.
Import: 15.750,00 euros.
Finalitat: publicació La Comarca d’Olot.

Beneficiari: Revista per a nois i noies Cavall Fort, SL.
Import: 49.241,36 euros.
Finalitat: publicació Cavall Fort.

Beneficiari: Associació Cultural Col·lectiu de Redactors d’Agramunt.
Import: 3.780,00 euros.
Finalitat: publicació Sió.

Beneficiari: Grup d’Informadors Sardanistes de Catalunya.
Import: 6.570,00 euros.
Finalitat: publicació Som.

Beneficiari: Editorial l’Empordà, SLU.
Import: 14.759,67 euros.
Finalitat: publicació Setmanari de l’Alt Empordà.

Beneficiari: Diari de Girona, SA.
Import: 155.955,03 euros.
Finalitat: publicació Diari de Girona.

Beneficiari: Publicacions Penedès, SA.
Import: 15.340,00 euros.
Finalitat: publicació El 3 de vuit.

Beneficiari: Corporació Catalana de Comunicació, SL.
Import: 399.984,66 euros.
Finalitat: publicació Avui.

Beneficiari: Edicions Intercomarcals, SA.
Import: 195.773,16 euros.
Finalitat: publicació Regió7.

Beneficiari: Edicions Intercomarcals, SA.
Import: 11.475,00 euros.
Finalitat: publicació Baix Llobregat Nord al Dia.

Beneficiari: Tamediaxa, SA.
Import: 43.575,00 euros.
Finalitat: publicació Més Tarragona, Reus, Costa Daurada.

Beneficiari: Edicions MasJuan, SL.
Import: 3.240,00 euros.
Finalitat: publicació Entre Camps i Animals.

Beneficiari: DeBarris, SCCLl.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: publicació L’Independent de Sant Adrià.
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Beneficiari: El Ciervo 96, SA Empresa Periodística i Editorial.
Import: 16.020,00 euros.
Finalitat: publicació Foc Nou.

Beneficiari: El Ciervo 96, SA Empresa Periodística i Editorial.
Import: 6.612,00 euros.
Finalitat: publicació Dialogal.

Beneficiari: DeBarris, SCCL.
Import: 9.225,00 euros.
Finalitat: publicació L’Independent de Barberà.

Beneficiari: DeBarris, SCCL.
Import: 10.350,00 euros.
Finalitat: publicació L’Independent de Gràcia.

Beneficiari: Malvenex, SL.
Import: 13.140,00 euros.
Finalitat: publicació Canvi Setze.

Beneficiari: Publicacions Belluga’t, SL.
Import: 5.040,00 euros.
Finalitat: publicació Belluga’t per la Cerdanya i coneix-la.

Beneficiari: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA.
Import: 13.147,20 euros.
Finalitat: publicació Serra d’Or.

Beneficiari: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA.
Import: 13.407,00 euros.
Finalitat: publicació Tretzevents.

Beneficiari: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA.
Import: 4.207,50 euros.
Finalitat: publicació Qüestions de Vida Cristiana.

Beneficiari: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA.
Import: 23.133,00 euros.
Finalitat: publicació Documents d’Església.

Beneficiari: Xavier Tudela Peña.
Import: 4.224,00 euros.
Finalitat: publicació Auriga.

Beneficiari: El Martinet.
Import: 3.465,00 euros.
Finalitat: publicació El Martinet.

Beneficiari: Bondia Lleida, SL.
Import: 40.425,00 euros.
Finalitat: publicació Bondia.

Beneficiari: Edicions Camacuc, SL.
Import: 6.750,00 euros.
Finalitat: publicació Camacuc.

Beneficiari: Hora Nova, SA.
Import: 81.291,96 euros.
Finalitat: publicació Diari de Balears.

Beneficiari: Edicions del País Valencià, SA.
Import: 48.590,00 euros.
Finalitat: publicació El Temps.
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Beneficiari: Premsa d’Osona, SA.
Import: 46.863,60 euros.
Finalitat: publicació El 9 Nou (Osona).

Beneficiari: Publicitario Farmacéutico, SL.
Import: 5.040,00 euros.
Finalitat: publicació Consejos de tu Farmacéutico.

Beneficiari: Premsa d’Osona, SA.
Import: 27.745,76 euros.
Finalitat: publicació El 9 Nou (Vallès Oriental).

Beneficiari: L’Avenç, SL.
Import: 3.137,25 euros.
Finalitat: publicació Els Marges.

Beneficiari: Diari Segre, SLU.
Import: 151.596,06 euros.
Finalitat: publicació Segre.

Beneficiari: Editorial Pàgina Cero Lleida, SL.
Import: 38.675,00 euros.
Finalitat: publicació ADN Lleida.

Beneficiari: Edicions Catalanes del Món de l’Ensenyament Edicat, SL.
Import: 4.200,00 euros.
Finalitat: publicació Secundèria.

Beneficiari: Edicions Catalanes del Món de l’Ensenyament Edicat, SL.
Import: 4.200,00 euros.
Finalitat: publicació L’Hiperbòlic.

Beneficiari: Editorial de Periodistes, SL.
Import: 17.001,00 euros.
Finalitat: publicació El Triangle.

Beneficiari: Penedès Edicions, SL.
Import: 10.350,00 euros.
Finalitat: publicació La Fura.

Beneficiari: Edicions Free, SL.
Import: 4.620,00 euros.
Finalitat: publicació Butxaca.

Beneficiari: Sapiens, SCCL.
Import: 30.339,24 euros.
Finalitat: publicació Descobrir Cuina.

Beneficiari: Sapiens, SCCL.
Import: 30.397,20 euros.
Finalitat: publicació Descobrir Catalunya.

Beneficiari: Sapiens, SCCL.
Import: 47.587,86 euros.
Finalitat: publicació Time Out Barcelona.

Beneficiari: Sapiens, SCCL.
Import: 34.395,81 euros.
Finalitat: publicació Sàpiens.

Beneficiari: Grama Press, SL.
Import: 10.575,00 euros.
Finalitat: publicació Tribuna Maresme.
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Beneficiari: Contrapunt, SCCL.
Import: 10.800,00 euros.
Finalitat: publicació Contrapunt Diari de Mollet i Baix Vallès.

Beneficiari: Stilgraphic, SL.
Import: 9.855,00 euros.
Finalitat: publicació Cupatges.

Beneficiari: Bacula Editors, SL.
Import: 3.780,00 euros.
Finalitat: publicació Revista de Banyoles.

Beneficiari: Recvll, SL.
Import: 3.780,00 euros.
Finalitat: publicació Recvll.

Beneficiari: H4xOrs, SL.
Import: 4.620,00 euros.
Finalitat: publicació Natura i Aventura.

Beneficiari: Institut Recursos i Investigació per a la Formació, SL.
Import: 6.648,90 euros.
Finalitat: publicació Guix d’Infantil.

Beneficiari: Felden Trade, SL.
Import: 7.695,00 euros.
Finalitat: publicació Tribuna-CulturaiOci.com.

Beneficiari: Fundació Catalunya Cristiana per a l’Evangelització.
Import: 49.140,00 euros.
Finalitat: publicació Catalunya Cristiana.

Beneficiari: Noves Edicions Altempordaneses, SLU.
Import: 3.465,00 euros.
Finalitat: publicació Hora Rosa.

Beneficiari: Noves Edicions Altempordaneses, SLU.
Import: 19.449,36 euros.
Finalitat: publicació Hora Nova.

Beneficiari: Comercialitzadora i Editora de la Coordinadora de Mitjans, SL.
Import: 281.162,89 euros.
Finalitat: publicació El 9 Esportiu.

Beneficiari: Cultura Planning, SL.
Import: 18.840,00 euros.
Finalitat: publicació Benzina.

Beneficiari: Cultura Planning, SL.
Import: 7.050,00 euros.
Finalitat: publicació Línia Vallès.

Beneficiari: Cultura Planning, SL.
Import: 4.025,00 euros.
Finalitat: publicació Línia Barcelona.

Beneficiari: La Veu de l’Ebre, SL.
Import: 7.576,50 euros.
Finalitat: publicació La Veu de l’Ebre.

Beneficiari: L’Avenç, SL.
Import: 12.911,01 euros.
Finalitat: publicació L’Avenç.
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Beneficiari: Associació Cultural Delta del Llobregat.
Import: 3.465,00 euros.
Finalitat: publicació Delta del Llobregat.

Beneficiari: El Cargol Publicacions, SL.
Import: 7.350,00 euros.
Finalitat: publicació El Cargol.

Beneficiari: Osona Comarca de Mitjans de Comunicació, SL.
Import: 6.915,00 euros.
Finalitat: publicació Osona Comarca.

Beneficiari: Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions.
Import: 8.190,00 euros.
Finalitat: publicació Som Garrigues.

Beneficiari: Hermes Comunicacions, SA.
Import: 432.345,65 euros.
Finalitat: publicació El Punt.

Beneficiari: Top Premsa i Comunicació, SL.
Import: 6.480,00 euros.
Finalitat: publicació TopGirona.

Beneficiari: Edicions Valls Comunicació, SL.
Import: 4.550,00 euros.
Finalitat: publicació L’Opció del Baix Penedès.

Beneficiari: Grup Ferga, SL.
Import: 6.750,00 euros.
Finalitat: publicació Badalona 2000.

Beneficiari: Edicions Valls Comunicació, SL.
Import: 4.550,00 euros.
Finalitat: publicació L’Opció Alt Camp.

Beneficiari: Associació Cultural Revista la Segarra.
Import: 3.465,00 euros.
Finalitat: publicació La Segarra.

Beneficiari: El Vallenc, SL.
Import: 6.773,70 euros.
Finalitat: publicació El Vallenc.

Beneficiari: El Vallenc, SL.
Import: 5.735,80 euros.
Finalitat: publicació Nova Conca.

Beneficiari: L’Enllaç dels Anoiencs.
Import: 10.800,00 euros.
Finalitat: publicació L’Enllaç dels Anoiencs.

Beneficiari: Ametista Comunicació Integral, SCP.
Import: 5.795,00 euros.
Finalitat: publicació L’Actualitat del Baix Montseny.

Beneficiari: El Garbell. Associació per a la informació a la Garriga.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: publicació Gar.

Beneficiari: Associació Cultural Revista Cambrils.
Import: 3.780,00 euros.
Finalitat: publicació Revista Cambrils.
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Beneficiari: MonMedia Press, SL.
Import: 13.239,00 euros.
Finalitat: publicació Temps de Viure.

Beneficiari: Associació Diomira.
Import: 3.650,00 euros.
Finalitat: publicació Papers de Joventut.

Beneficiari: Associació Diomira.
Import: 3.650,00 euros.
Finalitat: publicació Protagonistes, ja!.

Beneficiari: Associació Cultural Col·lectiu el Breny.
Import: 3.150,00 euros.
Finalitat: publicació El Breny.

Beneficiari: Ràdio i Televisió de Manresa, SL.
Import: 5.250,00 euros.
Finalitat: publicació El Setmanari.

Beneficiari: Procura Provincial Carmelites Descalços Catalunya i Balears.
Import: 4.380,00 euros.
Finalitat: publicació Lluvia de Rosas.

Beneficiari: Associació d’amics de la plana d’Urgell.
Import: 7.245,00 euros.
Finalitat: publicació El Pregoner d’Urgell.

Beneficiari: Associació Segarra Actualitat.
Import: 3.780,00 euros.
Finalitat: publicació Segarra Actualitat.

Beneficiari: Utopia Global, SL.
Import: 5.400,00 euros.
Finalitat: publicació Castells.

Beneficiari: Ediciones El Jueves, SA.
Import: 4.620,00 euros.
Finalitat: publicació Teatre BCN.

Beneficiari: El Salí Associació Cultural.
Import: 3.465,00 euros.
Finalitat: publicació El Salí.

Beneficiari: Medigrup Digital, SA.
Import: 4.620,00 euros.
Finalitat: publicació Món Empresarial.

Beneficiari: Centre Disseny Innova, SL.
Import: 3.055,00 euros.
Finalitat: publicació Noguera Magazín.

Beneficiari: Centre Disseny Innova, SL.
Import: 4.200,00 euros.
Finalitat: publicació Comarques de Ponent.

Beneficiari: Iniciatives Berguedanes de Comunicació, SL.
Import: 9.675,00 euros.
Finalitat: publicació Berguedà Actual.

Beneficiari: Bisbat de Girona.
Import: 3.150,00 euros.
Finalitat: publicació El Senyal.
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Beneficiari: Publicacions Anoia, SL.
Import: 13.611,52 euros.
Finalitat: publicació La Veu de l’Anoia.

Beneficiari: Dossier Publicitat i Marketing, SL.
Import: 4.025,00 euros.
Finalitat: publicació Groc.

Beneficiari: Associació Grup Editor Farners.
Import: 3.150,00 euros.
Finalitat: publicació Resso.

Beneficiari: Publicacions Anoia, SL.
Import: 9.675,00 euros.
Finalitat: publicació L’Extra Comarcal.

Beneficiari: Associació Butlletí Informatiu i Cultural l’Escalenc.
Import: 3.780,00 euros.
Finalitat: publicació L’Escalenc.

Beneficiari: Noupaper Editors, SL.
Import: 10.350,00 euros.
Finalitat: publicació Cafèambllet.

Beneficiari: Associació Cultural el Pou de la Gallina.
Import: 3.465,00 euros.
Finalitat: publicació El Pou de la Gallina.

Beneficiari: Edicions El Portal de Centelles, SL.
Import: 3.780,00 euros.
Finalitat: publicació El Portal de Centelles.

Beneficiari: Associació Cultural la Palanca d’Artesa Segre i Comarca.
Import: 3.780,00 euros.
Finalitat: publicació La Palanca.

Beneficiari: La Patumaire Edicions, SL.
Import: 6.840,00 euros.
Finalitat: publicació Biorritmes.

Beneficiari: Som-hi Associació de Publicacions Locals.
Import: 3.150,00 euros.
Finalitat: publicació Som-hi.

Beneficiari: Ateneu Santcugatenc.
Import: 4.200,00 euros.
Finalitat: publicació Ateneu Santcugatenc.

Beneficiari: Eco-Serra, SL.
Import: 5.635,00 euros.
Finalitat: publicació Nova Tàrrega.

Beneficiari: Editora Cassanenca.
Import: 3.780,00 euros.
Finalitat: publicació Llumiguia.

Beneficiari: Agustí Domingo Roure.
Import: 9.150,00 euros.
Finalitat: publicació Pista i Rally.

Beneficiari: Torelló Associació Cultural.
Import: 4.500,00 euros.
Finalitat: publicació Torelló.
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Beneficiari: Edicions El Portal de Centelles, SL.
Import: 3.465,00 euros.
Finalitat: publicació La Veu de l’Alt Congost.

Beneficiari: Mateu Ros Monrós.
Import: 11.025,00 euros.
Finalitat: publicació Capgrós.

Beneficiari: Agora de Enfermeria, SRL.
Import: 4.373,10 euros.
Finalitat: publicació Àgora d’Infermeria.

Beneficiari: Fundació Súria Iniciatives i Difusió.
Import: 4.200,00 euros.
Finalitat: publicació Crònica de Súria.

Beneficiari: Grup Enderrock Edicions, SL.
Import: 22.860,00 euros.
Finalitat: publicació Enderrock.

Beneficiari: Grup Enderrock Edicions, SL.
Import: 10.710,00 euros.
Finalitat: publicació Sons de la Mediterrània.

Beneficiari: Grup Enderrock Edicions, SL.
Import: 10.710,00 euros.
Finalitat: publicació Jaç.

Beneficiari: Grup Enderrock Edicions, SL.
Import: 5.850,00 euros.
Finalitat: publicació L’Espectacle.

Beneficiari: Difusió Cultural Forja.
Import: 4.500,00 euros.
Finalitat: publicació Setmanari Forja.

Beneficiari: Associació de Mestres Rosa Sensat.
Import: 7.300,00 euros.
Finalitat: publicació Perspectiva Escolar.

Beneficiari: Associació de Mestres Rosa Sensat.
Import: 4.380,00 euros.
Finalitat: publicació Infància.

Beneficiari: Institut Agrícola Català de Sant Isidre.
Import: 4.348,99 euros.
Finalitat: publicació La Drecera.

Beneficiari: Institut Recursos i Investigació per a la Formació, SL.
Import: 3.163,32 euros.
Finalitat: publicació Articles de Didàctica de Llengua i la Literatura.

Beneficiari: Institut Recursos i Investigació per a la Formació, SL.
Import: 12.607,83 euros.
Finalitat: publicació Guix, Elements d’Acció Educativa.

Beneficiari: Ateneu de Sant Just Desvern.
Import: 3.465,00 euros.
Finalitat: publicació La Vall de Verç.

Beneficiari: Toison Edit, SL.
Import: 4.005,00 euros.
Finalitat: publicació El Món Medieval.
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Beneficiari: Bisbat de Vic.
Import: 3.780,00 euros.
Finalitat: publicació Vacarisses, Balcó de Montserrat.

Beneficiari: Bisbat d’Urgell.
Import: 3.150,00 euros.
Finalitat: publicació Església d’Urgell.

Beneficiari: Bayard Revistas, SA.
Import: 13.780,77 euros.
Finalitat: publicació Reporter.

Beneficiari: Bayard Revistas, SA.
Import: 14.285,25 euros.
Finalitat: publicació Cucafera.

Beneficiari: Bayard Revistas, SA.
Import: 12.862,02 euros.
Finalitat: publicació Tiroliro.

Beneficiari: Parròquia de Calella.
Import: 3.465,00 euros.
Finalitat: publicació Estela.

Beneficiari: Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar.
Import: 3.150,00 euros.
Finalitat: publicació Rector de la parròquia.

Beneficiari: Esport Lúdic SCP (Editor de la Revista Marathon).
Import: 10.590,00 euros.
Finalitat: publicació Marathon.

Beneficiari: Media Pro Dynamic, SL.
Import: 7.146,00 euros.
Finalitat: revista Esports d’Hivern.

Beneficiari: Fundació Privada Òmnium.
Import: 7.300,00 euros.
Finalitat: publicació Escola Catalana.

Beneficiari: TVNS PG Media, SL.
Import: 7.500,00 euros.
Finalitat: publicació Cerdanyola al dia.

Beneficiari: Esforç Publicacions, SL.
Import: 11.340,00 euros.
Finalitat: publicació Esforç.

Beneficiari: Associació Cultural El Pou d’en Bonet.
Import: 3.780,00 euros.
Finalitat: publicació Revista de Palafrugell.

Beneficiari: Associació Montbenet- Montpeità.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: publicació Setmanari Montpeità.

Beneficiari: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.
Import: 4.380,00 euros.
Finalitat: publicació Vèrtex.

Beneficiari: Produccions Lleidatanes de Comunicació, SL.
Import: 6.116,00 euros.
Finalitat: publicació La Veu de la Sagarra.
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Beneficiari: Edicions Lava, SL.
Import: 7.350,00 euros.
Finalitat: publicació La Garrotxa al dia.

Beneficiari: Associació Cultural El Mirall.
Import: 7.300,00 euros.
Finalitat: publicació El Mirall.

Beneficiari: Jaume Gomà Marquès.
Import: 10.800,00 euros.
Finalitat: publicació Cat Moto-R.

Beneficiari: Fundació Ars.
Import: 3.650,00 euros.
Finalitat: publicació Quadern de les idees, les arts i les lletres.

Beneficiari: Lluís Rubió Massegur.
Import: 4.320,00 euros.
Finalitat: publicació Joves Agricultors.

Beneficiari: Cercle Cultural de Balsareny.
Import: 3.465,00 euros.
Finalitat: publicació Sarment.

Beneficiari: Orfeó Canongí.
Import: 3.465,00 euros.
Finalitat: publicació Estímul.

Beneficiari: Arquebisbat de Tarragona.
Import: 3.465,00 euros.
Finalitat: publicació Església de Tarragona.

Beneficiari: Tot Cerdanyola, SL.
Import: 11.250,00 euros.
Finalitat: publicació Tot Cerdanyola.

Beneficiari: Diari del Baix Penedès, SL.
Import: 6.044,80 euros.
Finalitat: publicació Diari del Baix Penedès.

Beneficiari: Club Moto Edicions, SL.
Import: 15.238,06 euros.
Finalitat: publicació Club Moto.

Beneficiari: Diari de Vilanova, SL.
Import: 17.796,48 euros.
Finalitat: publicació Diari de Vilanova.

Beneficiari: Associació Cultural Amics de l’Om.
Import: 3.780,00 euros.
Finalitat: publicació L’Om.

Beneficiari: Fòrum XXI, Associació Cultural.
Import: 3.465,00 euros.
Finalitat: publicació El Llaç.

Beneficiari: Edicions Salòria, SL.
Import: 5.040,00 euros.
Finalitat: publicació Viure als Pirineus.

Beneficiari: Movimiento de los Focolares u Obra de María.
Import: 4.380,00 euros.
Finalitat: publicació Ciutat Nova.
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Beneficiari: Associació El Pont de Fusta.
Import: 3.780,00 euros.
Finalitat: publicació El Pont de Fusta.

Beneficiari: Associació de Promoció Informativa i Cultural.
Import: 4.300,00 euros.
Finalitat: publicació Setmanari Montbui.

Beneficiari: Associació per la Difusió Sense Límits.
Import: 13.034,00 euros.
Finalitat: publicació Setmanari Directa.

Beneficiari: Casal de l’Espluga de Francolí.
Import: 3.150,00 euros.
Finalitat: publicació El Francolí.

Beneficiari: Valldan Disc, SL.
Import: 3.780,00 euros.
Finalitat: publicació Nuvis.

Beneficiari: Centre Excursionista de Catalunya.
Import: 4.380,00 euros.
Finalitat: publicació Muntanya.

Beneficiari: Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
Import: 5.658,91 euros.
Finalitat: publicació L’Oci.

Beneficiari: Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
Import: 5.700,89 euros.
Finalitat: publicació L’Oci-2.

Beneficiari: Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
Import: 5.538,91 euros.
Finalitat: publicació L’Oci-4.

Beneficiari: Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
Import: 5.110,00 euros.
Finalitat: publicació L’Oci-5.

Beneficiari: Associació Catalana de Passatemps, SC (A.CA.P., SC).
Import: 5.110,00 euros.
Finalitat: publicació L’Oci-6.

Beneficiari: Enter Gestió Comunicativa, SL.
Import: 6.900,00 euros.
Finalitat: publicació Diari BNS.

Beneficiari: Xarxa Verda, SL.
Import: 9.720,00 euros.
Finalitat: publicació L’Agroactivitat.

Beneficiari: L’Eco de Sitges, SL.
Import: 9.794,00 euros.
Finalitat: publicació L’Eco de Sitges.

Beneficiari: Limicola, SL.
Import: 14.100,00 euros.
Finalitat: publicació Diari Més Ebre.

Data concessió: 16 d’octubre de 2009.

Beneficiari: Arxivers Sense Fronteres.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
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Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1005.
Import: 13.000,00 euros.
Finalitat: conveni per a la col·laboració en projectes de cooperació i solidaritat 
arxivística.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: subvencions, en règim de concurrència competitiva, a 
emissores de ràdio, en català o en aranès, d’empreses privades, per a projectes que 
fomentin i consolidin l’espai català de comunicació.
Partida pressupostària: D/470000100/5330 - CU0900, D/770000100/5330 - 
CU0900.

Distribució:

Beneficiari: Grup Flaix, SL.
Import: 180.000,00 euros.
Finalitat: un sistema de transmissió i de reproducció via streaming.

Beneficiari: La Seva Llar el Seu Món, SL.
Import: 21.000,00 euros.
Finalitat: l’equipament de la nova emissora.

Beneficiari: Panamericana 3000, SL.
Import: 21.000,00 euros.
Finalitat: l’ampliació i la millora del departament de producció.

Beneficiari: Ràdio Terraferma de Lleida, SA.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: digitalització dels enllaços telemàtics del senyal fins a l’emissor.

Beneficiari: D-9 Comunicació, SL.
Import: 21.000,00 euros.
Finalitat: un projecte tècnic integral d’equipament bàsic per iniciar les emissions 
de ràdio.

Beneficiari: Grupo Simalro, SL.
Import: 21.000,00 euros.
Finalitat: l’adquisició dels equips necessaris per donar un servei de ràdio de qua-
litat.

Beneficiari: Metropolitana d’Audiovisuals, SL.
Import: 21.000,00 euros.
Finalitat: l’adaptació dels estudis de realització de Metropolitana FM a la tecno-
logia digital.

Beneficiari: Mola TV, SL.
Import: 21.000,00 euros.
Finalitat: l’adaptació dels estudis de realització de Mola FM Cerdanya a la tecno-
logia digital.

Beneficiari: Osonenca de Ràdio i Televisió, SA.
Import: 21.000,00 euros.
Finalitat: l’adequació d’un nou centre emissor i d’enllaços a Collsuspina.

Beneficiari: Premsa d’Osona, SA.
Import: 21.000,00 euros.
Finalitat: equipaments i instal·lacions de la nova emissora de ràdio FM.

Beneficiari: RADIOCAT XXI, SL.
Import: 460.000,00 euros.
Finalitat: un projecte de consolidació i expansió del model radiofònic al conjunt 
del territori.
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Beneficiari: Ràdio Marina, SA.
Import: 24.000,00 euros.
Finalitat: 1a fase de la creació d’un enllaç entre els estudis de Ràdio Marina i la 
nova freqüència de Calella.

Beneficiari: Ràdio Olot, SA.
Import: 21.000,00 euros.
Finalitat: renovació tècnica dels serveis informatius.

Beneficiari: Sociedad Española de Radiodifusión, SA.
Import: 120.000,00 euros.
Finalitat: un projecte de formació de professionals en el camp comercial.

Beneficiari: Sociedad Española de Radiodifusión, SA.
Import: 215.000,00 euros.
Finalitat: 2a fase del projecte d’innovació tecnològica i digital de la xarxa de ràdio 
Ona FM.

Data concessió: 20 d’octubre de 2009.

Beneficiari: Organisme Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003 – 042.
Import: 38.300,00 euros.
Finalitat: digitalització de revistes històriques de la biblioteca Víctor Balaguer.

Beneficiari: Aula Màrius Torres.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1003.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: digitalització, inventari i classificació de materials del llegat Màrius 
Torres.

Beneficiari: Fundació Escola Valenciana.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/4420 - CU1000.
Import: 70.000,00 euros.
Finalitat: desenvolupament de diversos projectes relacionats amb materials audi-
ovisuals culturals al País Valencià.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: elaboració d’instruments de descripció i restauració i 
conservació del patrimoni documental de Catalunya.
Partida pressupostària: D/481000100/4430 - CU1005, D/482000100/4430 - CU1005, 
D/449000100/4430 - CU1005, D/460000100/4430 - CU1005, D/481000100/4430 
- CU1005, D/482000100/4430 - CU1005, D/460000100/4430 - CU1005.

Distribució:

Beneficiari: Fundació Universitària Balmes.
Import: 4.236,85 euros.
Finalitat: classificació, ordenació i descripció de la sèrie d’expedients acadèmics 
de titulats.

Beneficiari: UGT de Catalunya.
Import: 36.025,00 euros.
Finalitat: descripció documental de l’arxiu històric de la UGT.

Beneficiari: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: continuació elaboració del catàleg de llicències d’obres majors particulars 
(1991-2000).
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Beneficiari: Ajuntament de Ripollet.
Import: 6.007,50 euros.
Finalitat: elaboració d’instruments de descripció del fons municipal.

Beneficiari: Ajuntament de Cardona.
Import: 3.769,50 euros.
Finalitat: classificació i ordenació del fons documental de la mina de Cardona.

Beneficiari: Ajuntament d’Olot.
Import: 4.659,19 euros.
Finalitat: descripció dels fons fotogràfics de Francesc Jaume Coll “Paco Mestres” 
i de Sadurní Brunet Pi.

Beneficiari: Ajuntament de Barcelona.
Import: 4.168,06 euros.
Finalitat: elaboració del catàleg dels expedients d’obres i ornamentació de cemen-
tiris de 1883 a 1923.

Beneficiari: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: elaboració dels instruments de descripció del grup de sèries de lleves.

Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: guia de serveis dels arxius i els fons documentals de Terrassa.

Beneficiari: Ajuntament de Llagostera.
Import: 3.247,20 euros.
Finalitat: restauració, digitalització i indexació de llibres del Registre Civil.

Beneficiari: Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.
Import: 8.050,40 euros.
Finalitat: restauració i digitalització de deu volums de la sèrie Registre d’Ordi-
nacions.

Beneficiari: Ajuntament de Barcelona.
Import: 6.406,35 euros.
Finalitat: restauració de 100 plànols arquitectònics dels anys 1859-1860.

Beneficiari: Ajuntament de Granollers.
Import: 6.099,15 euros.
Finalitat: restauració de 286 pergamins.

Beneficiari: Ajuntament de Malgrat de Mar.
Import: 3.992,00 euros.
Finalitat: restauració de diversos documents.

Beneficiari: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.
Import: 4.282,14 euros.
Finalitat: descripció de 400 plànols.

Beneficiari: Ajuntament de Granollers.
Import: 4.750,14 euros.
Finalitat: descripció dels expedients dels comerços de la ciutat, 1928-1975.

Beneficiari: Ajuntament de Viladecans.
Import: 3.040,00 euros.
Finalitat: 1a fase d’elaboració d’instruments de descripció de la documentació 
urbanística municipal no descrita (1975-1986).

Beneficiari: Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell.
Import: 6.450,00 euros.
Finalitat: projecte de documentació del fons fotogràfic Joan Balmes i Benedicto 
(fase I) i de catalogació de llicències d’obres del fons municipal, 1957-1962.
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Beneficiari: Universitat de Girona.
Import: 8.799,00 euros.
Finalitat: descripció normalitzada del subfons documental del rector Nadal.

Beneficiari: Ajuntament de Girona.
Import: 8.115,18 euros.
Finalitat: descripció normalitzada de diversos fons de l’AMGi.

Beneficiari: Ajuntament de Girona.
Import: 6.351,01 euros.
Finalitat: restauració de documentació de fons antics.

Beneficiari: Ajuntament de la Selva del Camp.
Import: 3.422,87 euros.
Finalitat: neteja i planxat de 561 pergamins.

Beneficiari: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Import: 8.414,72 euros.
Finalitat: catalogació i difusió del fons Josep Claret Rubira.

Beneficiari: Fundació Cipriano García - Arxiu Històric Conc.
Import: 39.000,00 euros.
Finalitat: descripció de diversos fons documentals.

Beneficiari: Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.
Import: 13.461,28 euros.
Finalitat: inventari i catalogació de l’arxiu corporatiu.

Beneficiari: Abadia de Montserrat.
Import: 7.031,52 euros.
Finalitat: preservació, recol·locació i catalogació de l’arxiu de música de 
Montserrat.

Beneficiari: Club Atlètic Vic.
Import: 3.513,60 euros.
Finalitat: elaboració d’instruments de descripció i restauració i conservació del 
patrimoni documental de Catalunya.

Beneficiari: Bisbat de Vic.
Import: 3.491,60 euros.
Finalitat: catalogació dels documents dels segles IX-XII de la col·lecció Ripoll.

Beneficiari: Fundació Arxiu Tobella.
Import: 3.503,50 euros.
Finalitat: elaboració d’instruments de descripció i restauració i conservació del 
patrimoni documental de Catalunya.

Beneficiari: Fundació Bosch i Cardellach.
Import: 4.500,00 euros.
Finalitat: organització del servei d’arxiu.

Beneficiari: Fundació 700 Aniversari Universitat de Lleida.
Import: 6.295,00 euros.
Finalitat: inventari i catalogació dels documents de l’Institut de Ciències d’Edu-
cació, part I.

Beneficiari: Fundació Antoni Tàpies.
Import: 11.520,00 euros.
Finalitat: inventari del fons d’arxiu.

Beneficiari: Bisbat de Girona.
Import: 4.016,48 euros.
Finalitat: restauració de sis llibres sagramentals.
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Beneficiari: Capítol Catedral de Girona.
Import: 4.576,40 euros.
Finalitat: restauració de vint traces barroques (segles XVII-XVIII).

Data concessió: 21 d’octubre de 2009.

Beneficiari: Servei General d’Informació de Muntanya.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1005.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: ordenació del fons documental.

Data concessió: 22 d’octubre de 2009.

Beneficiari: Patronat d’Arqueologia de Guissona.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: conveni col·laboració per la preservació del patrimoni arqueològic.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats privades sense finalitat de lucre i a grups sense personalitat 
jurídica per a desplaçaments fora de l’àmbit lingüístic català per dur a terme projectes 
de cultura popular i tradicional catalana.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1006.

Distribució:

Beneficiari: Coral Mare de Déu del Coll.
Import: 3.800,00 euros.
Finalitat: un viatge, ajornat del 2008, al Senegal per a la divulgació de la cultura.

Beneficiari: Associació Cultural El Turó del Llac.
Import: 3.800,00 euros.
Finalitat: Xè Encontre Nacional de la Mascarada Costarriquense.

Beneficiari: Coral Albada de la Parròquia de Sant Esteve de Granollers.
Import: 3.800,00 euros.
Finalitat: XXXV Congrés de Pueri Cantores.

Beneficiari: Colla Castellera Minyons de Terrassa.
Import: 4.800,00 euros.
Finalitat: participació al Festival Cultural de Sant Joan d’Acre (Israel).

Beneficiari: Associació Castellera Xics Granollers.
Import: 4.800,00 euros.
Finalitat: actuació castellera a Euskadi.

Beneficiari: Xarxa d’Enllaç amb Palestina.
Import: 3.800,00 euros.
Finalitat: per participar de la culturabilitat àrab de Jerusalem 2009.

Beneficiari: Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa.
Import: 3.800,00 euros.
Finalitat: trobada internacional raiera a Polònia.

Beneficiari: Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny.
Import: 4.800,00 euros.
Finalitat: participació al 15th Internacional Youth Dance Festival (Bulgària).
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Beneficiari: Ateneu Santcugatenc.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: exhibició i tallers de bastoners a Colòmbia.

Beneficiari: Associació Cor Flumine.
Import: 3.800,00 euros.
Finalitat: participació en el 12è Festival Internacional Sübtirol.

Beneficiari: Federació Catalana de Societats Musicals.
Import: 4.800,00 euros.
Finalitat: participació en el Festival Internacional Eurotreff Musik Rasttat 2009.

Beneficiari: Patronat del Corpus de Lleida.
Import: 4.800,00 euros.
Finalitat: participació en el Festival Internacional de Medellín - Colòmbia.

Beneficiari: Grup Cultural Garrigues.
Import: 4.800,00 euros.
Finalitat: participació al Festival Internacional de Medellín - Colòmbia.

Beneficiari: Gestió Cultural Rede.Cat.
Import: 4.800,00 euros.
Finalitat: festival la Foliada a Redondela (Pontevedra).

Data concessió: 26 d’octubre de 2009.

Beneficiari: Fundació Privada Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolu-
ció.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/4430 - CU1005
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: centenari del descobriment del jaciment arqueològic l’Abric Romaní: 
Investigació en Prehistòria a Catalunya.

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/449000300/4430 - CU1005.
Import: 26.000,00 euros.
Finalitat: conveni de col·laboració en el projecte Servei d’Arxius de Ciència.

Beneficiari: Fundació Privada Lluís Carulla.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/481000100/4430 - CU1005.
Import: 24.375,00 euros.
Finalitat: addenda 2a al conveni per a l’establiment d’una xarxa de museus per a 
la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: realització d’intervencions arqueològiques i paleon-
tològiques preventives.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005, D/770000100/4430 - CU1005, 
D/780000100/4430 - CU1005, D/781000100/4430 - CU1005, D/782000100/4430 
- CU1005.

Distribució:

Beneficiari: Ajuntament d’Hostalric.
Import: 11.411,00 euros.
Finalitat: revellí del castell d’Hostalric.

Beneficiari: Ajuntament de Vilafant.
Import: 8.655,00 euros.
Finalitat: esglesiola de Sant Miquel de Palol Sabaldòria.
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Beneficiari: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Import: 6.348,00 euros.
Finalitat: sector oest de la muralla medieval.

Beneficiari: Ajuntament de Tarragona.
Import: 9.492,00 euros.
Finalitat: intervenció arqueològica a l’edifici ca la Garsa, plaça dels Àngels, 23.

Beneficiari: Ajuntament de Celrà.
Import: 15.227,00 euros.
Finalitat: castell de Mabarrera.

Beneficiari: Organisme Autònom Museu d’Història de Cambrils.
Import: 3.619,00 euros.
Finalitat: vil·la romana de la Llosa - CEIP la Bòbila, carrer de Manuel Hidalgo, 
19.

Beneficiari: Ajuntament de Palol de Revardit.
Import: 3.640,00 euros.
Finalitat: castell.

Beneficiari: Ajuntament de Ribes de Freser.
Import: 13.991,00 euros.
Finalitat: castell.

Beneficiari: Pàrking Soterrat Fra Antoni Cardona i Grau, CB.
Import: 4.748,00 euros.
Finalitat: intervenció arqueològica al carrer Fra Antoni Cardona i Grau núm. 7, 
de Tarragona.

Beneficiari: Fundació Casa Sant Josep de Tarragona.
Import: 5.220,00 euros.
Finalitat: intervenció arqueològica al carrer de l’Ermita de la Salut, núm. 2, de 
Tarragona.

Beneficiari: Ajuntament de Llagostera.
Import: 7.036,00 euros.
Finalitat: can Caciques.

Beneficiari: Franciscus Bonifacius Engelhard.
Import: 5.590,00 euros.
Finalitat: castell de la Miana de Sant Ferriol.

Beneficiari: Ana Noguera Nieto.
Import: 14.529,00 euros.
Finalitat: carrer dels Alemanys, 5, de Girona.

Beneficiari: Albert Coll Compte.
Import: 5.136,00 euros.
Finalitat: intervenció arqueològica preventiva d’excavació a la Finca Fontanals de 
Falset.

Beneficiari: Tantifrasal, SL.
Import: 3.639,00 euros.
Finalitat: intervenció arqueològica al carrer Calderers, 3-9, de Tarragona.

Beneficiari: Montserrat Rasos Lloberas.
Import: 4.751,00 euros.
Finalitat: plaça dels Arbres, 17, de Palamós.

Beneficiari: Manuel Masoliver i Mongé.
Import: 6.372,00 euros.
Finalitat: carrer Major de Sant Pere, 15, de Terrassa.
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Beneficiari: Pla de Terraforts, SL.
Import: 3.649,00 euros.
Finalitat: sectors NP 2 i NU de Llívia.

Beneficiari: Tectum Proyectos Immobiliarios, SL.
Import: 38.092,00 euros.
Finalitat: cal Barrier de Llívia.

Beneficiari: Ajuntament de Besalú.
Import: 21.094,00 euros.
Finalitat: horts del carrer de Tallaferro.

Beneficiari: Ajuntament de Cabrera de Mar.
Import: 5.187,00 euros.
Finalitat: carrer de Sant Vicenç, 9.

Beneficiari: Associació Pro Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca.
Import: 48.458,00 euros.
Finalitat: masia de can Roqueta Sabadell.

Beneficiari: Estau Serveis Tècnics, SL.
Import: 11.600,00 euros.
Finalitat: centre històric: carrer dels Escanyacans, 2, carrer de Vic, 41, de Caldes 
de Montbui.

Beneficiari: Junta Compensació Can Colomer-Torrent Mitger.
Import: 6.529,00 euros.
Finalitat: urbanització del sector de can Colomer de Terrassa.

Beneficiari: Gest Llobo SL.
Import: 16.113,00 euros.
Finalitat: carrer de Sant Joan, 12, de Sabadell.

Beneficiari: Vilarose, SL.
Import: 3.275,00 euros.
Finalitat: carrer de Sant Vicenç, 9, de Cabrera de Mar.

Beneficiari: Junta de Compensació Sector Industrial Can Garrofa.
Import: 5.577,00 euros.
Finalitat: sector industrial de can Garrofa d’Aiguaviva.

Beneficiari: Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial.
Import: 64.930,00 euros.
Finalitat: s. Pinetons, avinguda del Mediterrani, rambla de les Vinyes, avinguda 
de Catalunya, parcel·la R-10, de Ripollet del Vallès.

Beneficiari: Engestur, SA.
Import: 230.537,00 euros.
Finalitat: l’illa Fradera de Badalona.

Beneficiari: Contratas y Obras Empresa Constructora, SA.
Import: 9.645,00 euros.
Finalitat: carrer d’Ataülf, 11, de Barcelona.

Beneficiari: Intrabuilding, SL.
Import: 10.291,00 euros.
Finalitat: treballs arqueològics a la muralla de Vilafranca del Penedés, carrer 
d’Hermenegild Clascar, 20-22.

Beneficiari: Cooperativa del Teu Barri, SCCL.
Import: 3.582,00 euros.
Finalitat: Marquès de Barberà, 24, de Barcelona.
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Beneficiari: Jomag, SL.
Import: 7.118,00 euros.
Finalitat: carrer Riera Villaret, 44-46, de Sabadell.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.
Import: 9.745,00 euros.
Finalitat: castell de Montclús.

Beneficiari: Carreras Forn de Pa, SL.
Import: 19.833,00 euros.
Finalitat: plaça de Sant Roc, 5-6, de Sabadell.

Beneficiari: Habitatge Social de la USOC, SCCL.
Import: 10.438,00 euros.
Finalitat: mines prehistòriques sector les Farreres de Gavà.

Beneficiari: Stoik-Marc, SL.
Import: 5.934,00 euros.
Finalitat: carrer de Sant Miquel, 40-42, de Cardona.

Beneficiari: Junta de Compensació pla parcial de Sant Pau de Riu-Sec.
Import: 138.638,00 euros.
Finalitat: masia de can Borrell de Sabadell.

Beneficiari: Consorci Urbanístic Can Filuà.
Import: 14.766,00 euros.
Finalitat: can Filuà (avinguda de Barcelona, passeig de can Taió i parcel·les del 
sector de can Filuà) de Santa Perpètua de Mogoda.

Beneficiari: Ajuntament de Berga.
Import: 9.183,00 euros.
Finalitat: plaça del Forn i carrer dels Menorets.

Beneficiari: Ajuntament de Berga.
Import: 6.681,00 euros.
Finalitat: carrer i plaça de Santa Magdalena.

Beneficiari: Copcisa Immobiliaria, SL.
Import: 10.761,00 euros.
Finalitat: passeig de Picasso, 24 bis-26-28 i 30, de Barcelona.

Beneficiari: caves del castell de Peralada.
Import: 4.924,00 euros.
Finalitat: paratge de la Granja de Peralada.

Beneficiari: Ajuntament de Vic.
Import: 35.800,00 euros.
Finalitat: plaça de Gaudí.

Beneficiari: Ajuntament de Montmeló.
Import: 23.194,00 euros.
Finalitat: vil·la romana de can Massot.

Beneficiari: Ajuntament de Sallent.
Import: 7.111,00 euros.
Finalitat: poblat ibèric del Cogulló.

Beneficiari: Ajuntament d’Aguilar de Segarra.
Import: 3.907,00 euros.
Finalitat: Roca Foradada de can Pepa.

Beneficiari: Mendieta-Rasos, Comunitat de Béns.
Import: 4.069,00 euros.
Finalitat: plaça dels Arbres, 17 de Palamós.
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Beneficiari: Laboratorios del Dr. Esteve, SA.
Import: 220.182,00 euros.
Finalitat: can Marcet de Sant Cugat del Vallès.

Beneficiari: Ciments Molins Industrial, SA.
Import: 14.717,00 euros.
Finalitat: fàbrica de ciments Molins Industrial, SA, de Sant Vicenç dels Horts.

Beneficiari: UTE Tricefalo-Valle Hermoso.
Import: 100.351,00 euros.
Finalitat: plaça de Pau Vila, 12-13b, carrer del Doctor Aiguader, 1-27, carrer de la 
Marquesa, 2-6, de Barcelona.

Beneficiari: Associació de Turisme de Vilanova de Sau.
Import: 6.760,00 euros.
Finalitat: Casal dels Sant Romà (Pantà de Sau) de Vilanova de Sau.

Beneficiari: Jordi Paz Rosaura.
Import: 3.620,00 euros.
Finalitat: carrer de Sant Honorat, 32-34, de Sabadell.

Beneficiari: Ajuntament de Bagà.
Import: 7.220,00 euros.
Finalitat: Sant Sebastià.

Beneficiari: Trubol 04.
Import: 10.523,00 euros.
Finalitat: carrer de Sant Antoni, 8-12, de Sabadell.

Beneficiari: Ajuntament de Manresa.
Import: 5.554,00 euros.
Finalitat: plaça de Gispert.

Beneficiari: Ajuntament de Manresa.
Import: 22.427,00 euros.
Finalitat: carrer d’Alfons XII (tram carrer d’Arbonés - plaça de la Reforma).

Beneficiari: Ajuntament de Cambrils.
Import: 15.861,00 euros.
Finalitat: intervenció arqueològica al nucli antic.

Beneficiari: Camping Car, SA.
Import: 5.479,00 euros.
Finalitat: realització d’intervencions arqueològiques a la Pobla - les Barqueres de 
Mont-roig del Camp.

Beneficiari: Fundació Privada Catalana per l’Arqueologia Ibèrica.
Import: 10.421,00 euros.
Finalitat: intervenció arqueològica a la cova del Gat de Figuerola del Camp.

Beneficiari: Ajuntament d’Almatret.
Import: 3.582,00 euros.
Finalitat: realització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques preven-
tives.

Beneficiari: Ajuntament d’Organyà.
Import: 19.517,00 euros.
Finalitat: intervenció arqueològica a la plaça de l’Església.

Beneficiari: Ajuntament de la Torre de Cabdella.
Import: 8.576,00 euros.
Finalitat: intervenció arqueològica preventiva a l’església de Sant Vicenç de 
Capdella.
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Beneficiari: Ajuntament d’Alfés.
Import: 6.462,00 euros.
Finalitat: camp d’aviació.

Beneficiari: Ajuntament de l’Albi.
Import: 27.619,00 euros.
Finalitat: realització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives. 
Actuació en el castell de l’Albi (BCIN).

Beneficiari: Ajuntament de Vallbona de les Monges.
Import: 10.256,00 euros.
Finalitat: línia de defensa L-2.

Beneficiari: Ajuntament d’Almacelles.
Import: 8.837,00 euros.
Finalitat: jaciment arqueològic del Vilot.

Beneficiari: Ajuntament de Solsona.
Import: 7.742,00 euros.
Finalitat: intervenció arqueològica a cal metge Solé i cal Morató.

Data concessió: 28 d’octubre de 2009.

Beneficiari: Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.
Import: 95.000,00 euros.
Finalitat: organització activitats de música de tots els estils 2009.

Beneficiari: Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1003.
Import: 475.000,00 euros.
Finalitat: organització XXIè Cicle d’Òpera a Catalunya.

Data concessió: 29 d’octubre de 2009.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: disseny i implantació d’un sistema de gestió docu-
mental.
Partida pressupostària: D/449000100/4430 - CU1005, D/460000100/4430 - 
CU1005.

Distribució:

Beneficiari: Ajuntament de Granollers.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: disseny i implantació d’un sistema de gestió documental a l’Àrea Ter-
ritorial.

Beneficiari: Ajuntament de Blanes.
Import: 10.184,30 euros.
Finalitat: projecte d’estudi i millora del sistema de gestió documental a partir de 
l’anàlisi del conjunt de la documentació referida a la contractació municipal i de 
la seva tramitació.

Beneficiari: Universitat de Girona.
Import: 8.955,20 euros.
Finalitat: projecte: Metadades (vocabulari i plantilles).

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.
Import: 10.382,00 euros.
Finalitat: projecte de quadre de classificació funcional.
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Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: implantació d’un sistema de gestió documental (3a fase).

Beneficiari: Ajuntament d’Arenys de Mar.
Import: 6.090,00 euros.
Finalitat: implantació d’un sistema de gestió documental.

Beneficiari: Ajuntament de Constantí.
Import: 7.999,04 euros.
Finalitat: implantació del sistema de gestió documental a les oficines de la policia 
local.

Beneficiari: Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell.
Import: 8.750,00 euros.
Finalitat: projecte de disseny i implantació d’un sistema de gestió documental.

Beneficiari: Ajuntament de Lloret de Mar.
Import: 15.599,68 euros.
Finalitat: implantació d’un sistema de gestió documental.

Beneficiari: Ajuntament de Lleida.
Import: 3.685,32 euros.
Finalitat: adequar la gestió documental als requeriments tècnics que comporta la 
gestió telemàtica mitjançant l’elaboració del quadre de classificació, de conservació 
i d’accés dels documents.

Beneficiari: Consorci de Turisme del Vallès Oriental.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: adequació de l’arxiu complint la normativa vigent.

Beneficiari: Universitat Pompeu Fabra.
Import: 10.382,00 euros.
Finalitat: calendari de conservació i eliminació en entorn digital.

Data concessió: 3 de novembre de 2009.

Beneficiari: Museu Comarcal de l’Urgell.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1006.
Import: 12.500,00 euros.
Finalitat: addenda al conveni Observatori.

Data concessió: 6 de novembre de 2009.

Beneficiari: Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1005.
Import: 200.000,00 euros.
Any 2009: 100.000,00 euros.
Finalitat: conveni per a la col·laboració en matèria museística 2009-2010.

Data concessió: 9 de novembre de 2009.

Beneficiari: Museu de Vilafranca. Museu del Vi.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/4420 - CU1003.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: digitalització hemeroteca històrica - Vinseum.

Beneficiari: Plataforma Contra les Violències de Gènere.
Tipus: Subvenció.
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Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1003.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: organització cinquè Fòrum Contra les Violències de Gènere.

Beneficiari: Òmnium Cultural.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU0200.
Import: 250.000,00 euros.
Finalitat: activitats de foment i projecció de la cultura catalana: Dimecres Presentem, 
Dijous d’Òmnium, la Nit de Santa Llúcia, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, 
Sant Jordi a Barcelona, la Flama del Canigó i revista Òmnium.

Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU0200.
Import: 150.000,00 euros.
Finalitat: Festival Internacional de Dansa de Terrassa.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a ajuntaments de Catalunya i ens públics que en depenen, per a la 
programació estable d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les 
arts escèniques i la música corresponents a l’any 2009.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.

Distribució:

Beneficiari: Consorci del Centre Teatral i Cultural la Massa.
Import: 16.100,00 euros.

Data concessió: 10 de novembre de 2009.

Beneficiari: Institut Municipal d’Acció Cultural de Lleida.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU0200.
Import: 360.000,00 euros.
Finalitat: programa d’activitats del Centre d’Art la Panera 2009.

Beneficiari: Televisión Española, SA.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/403000100/5330 - CU0900.
Import: 34.500,00 euros.
Finalitat: edició llibre commemoratiu dels 50 anys de TVE Catalunya.

Beneficiari: Fundació Consell de la Informació de Catalunya.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/5330 - CU0900.
Import: 10.140,00 euros.
Finalitat: finançament del projecte de recerca de la secció de comentaris a les 
notícies dels diaris digitals de Catalunya.

Beneficiari: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1006.
Import: 15.015,00 euros.
Finalitat: addenda al conveni Observatori.

Data concessió: 12 de novembre de 2009.

Beneficiari: Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000100/5330 - CU0900.
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Import: 120.000,00 euros.
Any 2009: 40.000,00 euros.
Finalitat: per al finançament de les despeses de funcionament del CPAC, del des-
envolupament del web i altres activitats divulgatives adreçades a professionals de 
l’audiovisual.

Data concessió: 13 de novembre de 2009.

Beneficiari: Institut Municipal d’Acció Cultural.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU0200.
Import: 170.000,00 euros.
Finalitat: programació anual del Centre de Creació d’Arts Visuals i Pensament 
Contemporani can Xalant.

Beneficiari: Ajuntament de Sabadell.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU0200.
Import: 150.000,00 euros.
Finalitat: activitats i funcionament del Centre de Creació i Difusió l’Estruch.

Data concessió: 16 de novembre de 2009.

Beneficiari: Ajuntament de Bellpuig.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1006.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: premi Valeri Serra 2009.

Data concessió: 17 de novembre de 2009.

Beneficiari: Fundació Privada Museu Industrial del Ter - Can Sanglas.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/481000100/4430 - CU1006.
Import: 14.850,00 euros.
Finalitat: addenda al conveni Observatori.

Data concessió: 18 de novembre de 2009.

Beneficiari: Fundació Privada Museu de Puntes al Coixí.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/4420 - CU0200.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: costos laborals del tècnic docent de l’Escola de Puntaires de l’Arboç 
2009.

Beneficiari: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.
Import: 60.000,00 euros.
Finalitat: Festival Internacional de Pallassos de Cornellà de Llobregat “Memorial 
Charlie Rivel”.

Beneficiari: Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/461000100/4420 - CU1003.
Import: 21.900,00 euros.
Finalitat: coordinació i dinamització del circuit CEMNC.

Beneficiari: Ajuntament de Girona.
Tipus: Subvenció.
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Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU0200.
Import: 480.827,59 euros.
Finalitat: Festival Internacional de Teatre Temporada Alta 2009.

Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Farners.
Tipus: Subvenció nominativa.
Partida pressupostària: D/760000100/4420 - CU0200 – 062.
Import: 200.000,00 euros.
Finalitat: reforma i millora de l’Auditori del Cercle Cultural Colomenc.

Beneficiari: Institut Català d’Antropologia.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1006.
Import: 14.930,00 euros.
Finalitat: addenda al conveni Observatori.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: subvencions, en règim de concurrència competitiva, a 
ajuntaments i ens públics dependents per a les programacions culturals que incloguin 
activitats de caràcter professional en l’àmbit de la música, les arts escèniques i/o les 
arts visuals que es duguin a terme a municipis de Catalunya.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.

Distribució:

Beneficiari: Ajuntament de Navarcles.
Import: 5.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Balsareny.
Import: 3.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Pere Sallavinera.
Import: 4.500,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Masquefa.
Import: 4.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Segur.
Import: 3.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament d’Alpicat.
Import: 8.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Bellpuig.
Import: 3.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament del Pla de Santa Maria.
Import: 3.400,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de l’Espluga de Francolí.
Import: 3.500,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Import: 9.900,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament del Catllar.
Import: 12.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Mediona.
Import: 3.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
Import: 4.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.
Import: 4.000,00 euros.
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Beneficiari: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.
Import: 4.500,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Camprodon.
Import: 23.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament d’Arbúcies.
Import: 6.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Caldes de Malavella.
Import: 6.500,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Llívia.
Import: 21.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament d’Hostalric.
Import: 10.500,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Corçà.
Import: 3.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament d’Anglès.
Import: 8.500,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Gregori.
Import: 4.500,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Begur.
Import: 3.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Maçanet de la Selva.
Import: 6.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Viladecavalls.
Import: 3.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Campllong.
Import: 4.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament d’Avià.
Import: 3.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Llorenç Savall.
Import: 5.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Tiana.
Import: 16.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament d’Artés.
Import: 4.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Cardona.
Import: 4.500,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Santa Susanna.
Import: 9.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.
Import: 8.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Vallromanes.
Import: 4.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Calldetenes.
Import: 16.000,00 euros.
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Beneficiari: Patronat Municipal de Cultura de Vilanova del Vallès.
Import: 10.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Carme.
Import: 5.000,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Torà.
Import: 3.000,00 euros.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: convocatòria de concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a ens locals per a projectes de col·laboració intermunicipal 
per a la programació d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les 
arts escèniques, la música i les arts visuals per a l’any 2009.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.

Distribució:

Beneficiari: Ajuntament de Solsona.
Import: 6.500,00 euros.
Finalitat: AIMS Festival Pell de gallina.

Beneficiari: Ajuntament del Vendrell.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Apel·les Fenosa - Joan Perucho.

Beneficiari: Ajuntament de Planoles.
Import: 3.100,00 euros.
Finalitat: e-Musical - VII Cicle de Concerts a les Esglésies de la Baronia de Toses.

Beneficiari: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: Torderades 2009.

Beneficiari: Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès.
Import: 3.400,00 euros.
Finalitat: cicle d’espectacles infantils al Lluçanès.

Beneficiari: Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals.
Import: 17.000,00 euros.
Finalitat: Rebost i activitats de l’Anella Cultural.

Beneficiari: Ajuntament d’Arenys de Munt.
Import: 19.000,00 euros.
Finalitat: Primavera de les Arts.

Beneficiari: Fundació Municipal Joan Abelló.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: exposició Joan Brotat.

Beneficiari: Ajuntament de Belianes.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: Musicorb 2009.

Beneficiari: Ajuntament d’Agramunt.
Import: 6.700,00 euros.
Finalitat: la Pintura Mural de Jaume I Josep Minguell.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: realització de projectes municipals de dinamització 
cultural en els àmbits de l’increment o captació de públics i de la formació i sensi-
bilització de les activitats de circ que no formin part de la programació estable.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.
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Distribució:

Beneficiari: Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: jornades de portes obertes i visites guiades, assaigs oberts al públic, tertúlies 
d’òpera, Parlem de teatre. Xerrades amb actors i directors, tallers de dansa.

Beneficiari: Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat.
Import: 11.000,00 euros.
Finalitat: realització de projectes municipals de dinamització cultural en els àmbits 
de l’increment o captació de públics i de la formació i sensibilització de les activitats 
de circ que no formin part de la programació estable.

Beneficiari: Patronat Municipal de Serveis Comunitaris.
Import: 6.171,93 euros.
Finalitat: dinamització cultural en els àmbits de l’increment o captació de nous 
públics.

Beneficiari: Ajuntament de Montgat.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: projecte de dinamització cultural de circ.

Beneficiari: Institut Municipal d’Acció Cultural.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: dies de dansa, cicle de xerrades Un cafè amb..., abonament Amics del 
Monumental i projectes: Butaka, Cantània, Ballar en família i Viure i compartir 
la música en família.

Beneficiari: Ajuntament de Tordera.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: projecte AINDA.

Beneficiari: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Import: 4.250,00 euros.
Finalitat: mostra de teatre infantil i juvenil, fira musical i els projectes: Sona a 5è!, 
T’enCANTArà i Teatrí/Auditori.

Beneficiari: SPM Viladecans Qualitat, SL.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: realització de projectes municipals de dinamització cultural en els àmbits 
de l’increment o captació de públics i de la formació i sensibilització de les activitats 
de circ que no formin part de la programació estable: Ateneu de les Arts i accions 
a públics específics.

Beneficiari: SPM Viladecans Qualitat, SL.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: casal de circ d’estiu i taller de circ per a infants, taller de circ per a joves 
i monogràfics/intensius de l’Ateneu de les Arts.

Beneficiari: Ajuntament de Sabadell.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: òpera infantil per a estudiants de música.

Beneficiari: Ajuntament de Sabadell.
Import: 14.000,00 euros.
Finalitat: residències de companyies professionals i IV edició del Taller de Circ.

Beneficiari: Ajuntament de Berga.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: dinamització de la Col·lecció del Circ Josep Vinyes.

Beneficiari: Granollers Escena, SL.
Import: 15.000,00 euros.
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Finalitat: taller de clown i laboratori de creació de clown Jango Edwards, laboratori 
de creació llançadora Circus i Work in progress del projecte La Riota Barri a Barri, 
cursos de llançadora Associació d’Artistes.

Beneficiari: Manresana d’Equipaments Escènics, SL.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: cursos de teles i d’iniciació als equilibris acrobàtics i suport a la crea-
ció.

Beneficiari: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: tallers oberts de dansa, projecte 0-5, dansa a l’escola, tallers de circ a les 
escoles, Vull escoltar música amb el meu fill, per on començo?, Cantània, Club 
del Teatre.

Beneficiari: Ajuntament de Figueres.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: cursos monogràfics de circ per a joves i adults.

Beneficiari: Ajuntament de Girona.
Import: 6.178,07 euros.
Finalitat: Qultura Jove 2009.

Beneficiari: Institut Municipal d’Educació de Lleida (IME).
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: Música i Teatre: fem i anem.

Beneficiari: Granollers Escena, SL.
Import: 11.350,00 euros.
Finalitat: dinamització infantil de dansa, d’òpera, de música clàssica i visites 
guiades.

Beneficiari: Manresana d’Equipaments Escènics, SL.
Import: 10.250,00 euros.
Finalitat: Platea Jove, Nit Blanca al Kursaal i activitats paral·leles.

Beneficiari: Institut Municipal d’Educació de Lleida (IME).
Import: 13.500,00 euros.
Finalitat: Al teatre fem circ.

Beneficiari: Institut Municipal d’Acció Cultural.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: realització de projectes municipals de dinamització cultural en els àmbits 
de l’increment o captació de públics i de la formació i sensibilització de les activitats 
de circ que no formin part de la programació estable: Centre Creació Circ.

Data concessió: 19 de novembre de 2009.

Beneficiari: Institut Municipal d’Acció Cultural.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 45.000,00 euros.
Finalitat: conveni per a la salvaguarda del patrimoni arqueològic de Mataró.

Beneficiari: Ajuntament de Roses.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 405.000,00 euros.
Any 2009: 202.500,00 euros.
Finalitat: conveni de col·laboració en matèria de patrimoni arquitectònic.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
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Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 350.000,00 euros.
Any 2009: 175.000,00 euros.
Finalitat: conveni de col·laboració en matèria de patrimoni arquitectònic.

Beneficiari: Consell Comarcal de la Selva.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 250.000,00 euros.
Any 2009: 125.000,00 euros.
Finalitat: conveni de col·laboració en matèria de patrimoni arquitectònic.

Beneficiari: Patronat Municipal Duran i Sanpere.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1006.
Import: 12.285,00 euros.
Finalitat: addenda al conveni Observatori.

Data concessió: 23 de novembre de 2009.

Beneficiari: Ajuntament de Camprodon.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.
Import: 50.000,00 euros.
Finalitat: realització de l’espectacle Univers Albéniz.

Beneficiari: Ajuntament de Vielha e Mijaran.
Tipus: Subvenció nominativa.
Partida pressupostària: D/760000100/4420 - CU0200 – 062.
Import: 200.000,00 euros.
Finalitat: Er Audiovisuau de Vielha.

Beneficiari: Ajuntament d’Artesa de Segre.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005.
Import: 28.648,32 euros.
Finalitat: redacció del projecte executiu corresponent al projecte expositiu Espai 
Transmissor del Túmul/Dòlmen megalític de Seró.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: donar suport als consells comarcals, ajuntaments i ens 
públics que en depenen per a la realització de projectes estables, i amb voluntat de 
continuïtat, de promoció de la lectura en l’àmbit de les biblioteques de Catalunya 
que es duguin a terme durant l’any de publicació de la convocatòria.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.

Distribució:

Beneficiari: Ajuntament de Constantí.
Import: 5.526,46 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Celrà.
Import: 3.517,50 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Parets del Vallès.
Import: 16.840,72 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Palamós.
Import: 5.510,40 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Molins de Rei.
Import: 4.395,46 euros.
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Beneficiari: Ajuntament de Sant Joan Despí.
Import: 10.062,00 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Gregori.
Import: 3.645,46 euros.

Beneficiari: Ajuntament de la Seu d’Urgell.
Import: 3.162,46 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Import: 15.645,46 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Vic.
Import: 7.810,16 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Pere de Torelló.
Import: 4.335,46 euros.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Import: 4.187,38 euros.

Data concessió: 24 de novembre de 2009.

Beneficiari: Col·lectiu l’Esbarzer.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1000.
Import: 390.000,00 euros.
Any 2009: 130.000,00 euros.
Finalitat: pla de normalització lingüística i extensió social de l’ús de la llengua 
catalana.

Beneficiari: Ajuntament del Pont de Suert.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU1003.
Import: 32.000,00 euros.
Finalitat: contractació de la directora de la biblioteca del Pont de Suert durant 
l’any 2009.

Beneficiari: Associació Societat i Tecnologies de la Informació i Comunicació.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/5330 - CU0900.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: finançament de la 2a edició dels premis Bloc Catalunya 2009.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions a ens locals que programin 
activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1006.

Distribució:

Beneficiari: Ajuntament de Les Borges Blanques.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: trobada de gegants, grallers i correfocs.

Beneficiari: Ajuntament de Poboleda.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: 11a Festa del Vi i la Verema a l’Antiga.

Beneficiari: Ajuntament de Salt.
Import: 3.700,00 euros.
Finalitat: XII Fira Internacional del Cistell.
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Beneficiari: Ajuntament d’Arbúcies.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: Festa de les Enramades.

Beneficiari: Institut Municipal de Cultura.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: Festes Quinquennals d’Ulldecona 2009.

Beneficiari: Ajuntament de Castelló d’Empúries.
Import: 4.800,00 euros.
Finalitat: 19è Festival Terra de Trobadors.

Beneficiari: Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: XIV Fira de l’Oli de les Terres de l’Ebre.

Beneficiari: Consell Comarcal del Ripollès.
Import: 5.500,00 euros.
Finalitat: difusió de les sardanes del Ripollès.

Beneficiari: Ajuntament de Tortosa.
Import: 17.000,00 euros.
Finalitat: XIV Festa del Renaixement.

Beneficiari: Mancomunitat de la Taula del Sénia.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: Manifest de la Cultura Popular del Territori de la Taula del Sénia.

Beneficiari: Ajuntament de Bellpuig.
Import: 3.200,00 euros.
Finalitat: jornades internacionals folklòriques.

Beneficiari: Ajuntament de Badalona.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: les Festes de Maig de Badalona: revisió històrica, present i futur.

Beneficiari: Ajuntament de Guissona.
Import: 6.500,00 euros.
Finalitat: mercat romà.

Beneficiari: Ajuntament de l’Arboç.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: carretillada del ball de diables de l’Arboç.

Beneficiari: Ajuntament de Palafrugell.
Import: 3.800,00 euros.
Finalitat: lectura continuada de l’obra literària de Josep Pla i manifest a favor de 
la llengua catalana.

Beneficiari: Institut Municipal d’Acció Cultural.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Mataró ciutat pubilla de la sardana.

Beneficiari: Ajuntament de Vilabertran.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Centenari de la torre d’en Reig i la Festa de l’Arbre.

Beneficiari: Ajuntament de Roquetes.
Import: 3.200,00 euros.
Finalitat: XVI Tradicionàrius de les Terres de l’Ebre.
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Beneficiari: Ajuntament de Cassà de la Selva.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: 50 anys que la ballem i Fira del Món Geganter.

Beneficiari: Consorci del Museu de l’Empordà.
Import: 4.800,00 euros.
Finalitat: exposició temporal Quan la sardana era un ball de moda: Pep Ventura 
abans del mite.

Beneficiari: Ajuntament d’Olot.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: les Festes del Tura 2009.

Beneficiari: Ajuntament de Girona.
Import: 3.300,00 euros.
Finalitat: Girona, temps de flors, 54a Exposició de Flors, Monuments, Patis i 
Jardins de la Ciutat.

Beneficiari: Ajuntament de Solsona.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: Festa Major de Solsona.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Joan Despí.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: celebració dels 25 anys de Diables i Geganters a Sant Joan Despí.

Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: l’Escola de Cobla Comarcal Conrad Saló - cursos formatius i de difusió 
de la cultura popular catalana.

Beneficiari: Ajuntament de Verges.
Import: 4.500,00 euros.
Finalitat: Verges 1050 aniversari.

Beneficiari: Ajuntament de Sabadell.
Import: 7.500,00 euros.
Finalitat: difusió i divulgació de la cultura popular catalana.

Beneficiari: Ajuntament de Manlleu.
Import: 4.500,00 euros.
Finalitat: Festa del Serpent.

Beneficiari: Ajuntament de Rubí.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: les Festes Populars de Rubí 2009: Sant Roc i Sant Galderic.

Beneficiari: Ajuntament del Bruc.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: Festa del Timbaler 2009.

Beneficiari: Patronat Municipal de Serveis Comunitaris.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Festa Major d’estiu: cercavila Xerinolis.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Feliu Sasserra.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Fira de Bruixes.

Beneficiari: Institut Municipal d’Acció Cultural de Reus.
Import: 14.000,00 euros.
Finalitat: Festa Major de Reus 2009.
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Beneficiari: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Import: 16.000,00 euros.
Finalitat: Carnaval.

Data concessió: 25 de novembre de 2009.

Beneficiari: Consorci Local i Comarcal de Comunicació.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/761000100/5330 - CU0900.
Import: 263.849,00 euros.
Finalitat: finançament de maquinari per a la distribució de continguts a través de 
xarxes IP.

Beneficiari: Edicions Catalanes del Món de l’Ensenyament Edicat, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000100/4420 - CU1000.
Import: 50.000,00 euros.
Finalitat: concursos literaris en català: Ficcions per als alumnes de secundària i 
Unificcions per als alumnes universitaris.

Beneficiari: Consorci Local i Comarcal de Comunicació.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/461000100/5330 - CU0900.
Import: 80.552,05 euros.
Finalitat: servei de distribució de continguts audiovisuals en català via satèl·lit.

Beneficiari: Consorci Local i Comarcal de Comunicació.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/461000100/5330 - CU0900.
Import: 216.088,95 euros.
Finalitat: contractació de continguts audiovisuals en català per ser distribuïts via 
IP a les televisions de proximitat.

Beneficiari: Consorci Local i Comarcal de Comunicació.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/461000100/5330 - CU0900.
Import: 39.510,00 euros.
Finalitat: connectivitat i subministrament de línies ADSL en televisions que uti-
litzen xarxes IP.

Beneficiari: La Casa Amarilla Asociación Cultural.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1000.
Import: 4.500,00 euros.
Finalitat: Nens i Joves del Barri Actiu.

Beneficiari: Consorci del Museu Comarcal del Montsià.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/461000100/4430 - CU1006.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: addenda al conveni Observatori.

Data concessió: 27 de novembre de 2009.

Beneficiari: Associació Aula de Música de Vilassar de Mar.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1005.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: inventari del fons musical de Catalunya (fase III).



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.2010 37419

Disposicions

Beneficiari: Ajuntament de Guimerà.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005 – 042.
Import: 29.997,60 euros.
Finalitat: delimitació i avaluació de les restes de la zona conventual del monestir 
de Vallsanta.

Beneficiari: Ajuntament de Puig-reig.
Tipus: Subvenció nominativa.
Partida pressupostària: D/760000100/4420 - CU0200 – 062.
Import: 175.000,00 euros.
Finalitat: rehabilitació i adequació del teatre de l’Ametlla de Merola.

Beneficiari: Fundació Privada Ribermúsica.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1000.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: orquestra infantil de corda per a infants immigrants i autòctons del Casc 
Antic.

Beneficiari: Associació Amics del Martinet.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1000.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: El moviment narrat.

Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1005.
Import: 63.707,00 euros.
Finalitat: despeses de gestió de l’Arxiu Comarcal.

Beneficiari: Associació Catalana d’Ajuda a Immigrants i Refugiats.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1000.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: salut sexual i reproductiva dels joves. Projecte EMETIS.

Beneficiari: Associació Mitjans Xarxa d’Educadors i Comunicadors.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1000.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: recuperació de la memòria històrica i cultura popular a través d’un llen-
guatge audiovisual.

Beneficiari: Ajuntament de Barcelona.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1005.
Import: 70.000,00 euros.
Finalitat: tractament arxivístic i digitalització de l’Arxiu Històric del Reial Monestir 
de Santa Maria de Pedralbes.

Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: subvencions en règim de concurrència competitiva a 
entitats privades sense finalitat de lucre que programin activitats culturals relaci-
onades amb la cultura popular i tradicional.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1006.

Distribució:
Beneficiari: Ull de Teatre, Grup Escènic.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.201037420

Disposicions

Import: 5.800,00 euros.
Finalitat: mostra teatral Dissabtes de teatre.

Beneficiari: Humoràlia.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: V biennal d’Humoràlia.

Beneficiari: Cercle de Belles Arts.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: difusió de les arts plàstiques dels artistes locals i de la resta de Catalunya, 
i de l’art internacional a la ciutat.

Beneficiari: Associació Taller Escola Vol i Boixet.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: desenvolupament de la cultura catalana, conjuntament amb les petites 
entitats i associacions de la nostra comunitat i de la CEE, a través de la difusió i la 
millora de les puntes de l’Arboç, de les blondes d’Arenys i la punta d’agulla. Curs 
d’Idrija.

Beneficiari: Asociación Flamenco Vivo.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: concert de commemoració XIII aniversari de l’entitat.

Beneficiari: Trapezi Cinema.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Una mica més a prop del teatre.

Beneficiari: Ateneu Popular de Ponent.
Import: 13.000,00 euros.
Finalitat: cicle de concerts musicals.

Beneficiari: Associació per la Innovació a la Cultura Catalana.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: projecte AICC 3.0.

Beneficiari: Foment de la Sardana de Barcelona.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: concerts de sardanes i música de cobla. Balades i activitats.

Beneficiari: Area Cultural Oriol.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: cicle de concerts i audicions 2009.

Beneficiari: Comissió Cavalcada de Reis.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: Festa de Reis d’Igualada.

Beneficiari: Asociación Cultural Andaluza Cofradia 15+1.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: les processons del Sant Sepulcre, la Soledat, l’Expiació, la Creu de Maig 
i el Certamen de Centúries.

Beneficiari: Ateneu Cultural Catalònia.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: ensenyament i concerts de cant coral i sardanes per diferents llocs de 
Catalunya.

Beneficiari: Associació de Veïns la Colla de Florejacs.
Import: 3.600,00 euros.
Finalitat: IV Fira Florejacs Medieval La dama de les flors, presentació de la fira al 
castell de les Sitges i lliurament de guardons, mercat artesà i floral i ruta de la dama, 
visites guiades als castells, atraccions infantils i familiars, espectacles de carrer.
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Beneficiari: Grup Festes de Primavera.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: les 47es Festes de Primavera de Palafrugell.

Beneficiari: Societat Sant Antoni Abat d’Anglesola.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: taller formatiu de rehabilitació i recuperació de carros de pagès, guarni-
ments per cavalleries i eines del camp.

Beneficiari: Associació Coordinadora de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella de 
Barcelona.
Import: 14.000,00 euros.
Finalitat: les activitats de promoció als barris i activitats externes de la Casa dels 
Entremesos.

Beneficiari: Associació de Festes de la Plaça Nova - Comissió de Festes.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: XXV aniversari dels Diables del Barri Gòtic.

Beneficiari: Colla d’Amics de Patunyetes.
Import: 6.100,00 euros.
Finalitat: l’aplec de sis colles de tabalers i una de malabars de foc de diferents 
comarques de Catalunya.

Beneficiari: Germandat Pontifícia i Reial i Confraria de Natzarens.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: el pregó, el cartell, els butlletins informatius de Setmana Santa. Cartell 
de Setmana Santa i la processó de Divendres Sant i Diumenge de Rams.

Beneficiari: Coordinadora d’Aplecs de la Sardana de les Comarques de Lleida.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: aplecs de la sardana que tindran lloc a les comarques de Lleida el 2009.

Beneficiari: Associació de Veïns d’Olp. Municipi de Sort.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: representació de l’obra Olp, somni d’una nit d’agost.

Beneficiari: Colla Gegantera de Pardinyes de Lleida.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: 10 anys de la colla gegantera.

Beneficiari: Comissió de Festes de Bellvitge-La Marina.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: X Festival de Teatre Amateur de Bellvitge.

Beneficiari: Capella de Música de Bures.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: Festival Internacional de Cant Coral (Catalunya centre).

Beneficiari: Castellers de Lleida.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: les jornades culturals i de difusió del fet casteller.

Beneficiari: Centre Democràtic i Progressista.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: XXI Concurs de Teatre Amateur de Caldes de Montbui.

Beneficiari: La Cuina a Sils (Veterans de Sils).
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: les activitats relacionades amb la gastronomia popular.
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Beneficiari: Associació Cultural i Recreativa de Fals.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: les festes nadalenques 2009.

Beneficiari: Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny.
Import: 20.800,00 euros.
Finalitat: Suite Catalana.

Beneficiari: Societat Coral l’Espiga de les Corts.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Matins de l’Espiga.

Beneficiari: Amics del Museu de Joguets i Autòmats.
Import: 3.300,00 euros.
Finalitat: l’exposició itinerant: Cartells de Festa Major.

Beneficiari: Manipul de Manaies de Banyoles.
Import: 4.500,00 euros.
Finalitat: commemoració del 60è aniversari.

Beneficiari: Agrupació Sardanista Polifònica i Cultural de Puig-reig.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: Festival Internacional de Cant Coral (Catalunya centre).

Beneficiari: Orfeó Lleidatà.
Import: 13.000,00 euros.
Finalitat: tallers 2009: Un món de música (tallers de músiques tradicionals del 
món).

Beneficiari: Amics de la Sardana Terranostra.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: concerts amb cobla a l’Auditori de Girona.

Beneficiari: Colla Gegantera del Carnaval de Solsona.
Import: 3.559,00 euros.
Finalitat: VI Trobada de gegants de Solsona.

Beneficiari: Societat Coral la Unió Santcugatenca.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: les danses populars i tradicionals de la Unió.

Beneficiari: Associació Teatral i Social el Trampolí.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: realització de jornades culturals per la inclusió social.

Beneficiari: Comissió Cultural Recreativa Ermita de Sant Simó.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: les Festes de Sant Simó.

Beneficiari: Amics de les Enramades.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: guarniment de diferents carrers de la població.

Beneficiari: Centre d’Iniciatives i Turisme de Ripoll.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Festa Nacional de la Llana i el Casament a Pagès.

Beneficiari: Unió Excursionista de Catalunya d’Olesa de Montserrat.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: XXV Concurs de Teatre Premi Vila d’Olesa.

Beneficiari: Amics de la Sardana d’Artés.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: 26è Sarau Artesenc.
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Beneficiari: Associació Cultural Corpus - La Garriga.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: confecció de 24 catifes florals amb elements naturals i missa solemne i 
processó.

Beneficiari: Grup Excursionista Amerenc Esquelles.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: commemoració del 40è aniversari de l’entitat.

Beneficiari: Associació per les Tradicions Catalanes – Tradicat.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: les tradicions catalanes com a eix de cohesió social.

Beneficiari: Associació d’Amics de la Música d’Avinyó.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: VII Tallers Musicals d’Avinyó.

Beneficiari: Agrupació Cívica i Cultural Bisaura.
Import: 4.200,00 euros.
Finalitat: Ballabisaura 2009: 14è Cicle Itinerant de Música Popular i Tradicional 
al Bisaura.

Beneficiari: Grup Pessebrista Capella de Montserrat de Castellar.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: l’exposició virtual de pessebres.

Beneficiari: Centre d’Estudis Escalencs.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: XII Festa de la Sal.

Beneficiari: Associació Veïns Jesús Catalònia.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: 25a convocatòria dels premis Jesús Catalònia.

Beneficiari: Coral Sant Joan de Penelles.
Import: 3.400,00 euros.
Finalitat: VI Cafè Concert a Penelles.

Beneficiari: Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: XXXI Concurs de Teatre per a Companyies Amateurs.

Beneficiari: Osona Gegantera.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: llargmetratge de ficció Ventre Blanc.

Beneficiari: Antic Gremi de Traginers.
Import: 5.995,00 euros.
Finalitat: l’organització de la Festa dels Tres Tombs.

Beneficiari: Parròquia de Sant Francesc.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: representació del pessebre vivent de Jesús.

Beneficiari: Grup Proscènium.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: representació dels Pastorets de Girona.

Beneficiari: Associació Musical Escampillem.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: 10è Festival de Música i Dansa Tradicionals a Sant Gregori.
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Beneficiari: Associació Cultural Amics de Prodiemus (Ad-Prodiemus).
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: l’ampliació del registre de cançons tradicionals del cançoner virtual i 
interactiu Prodiemus.

Beneficiari: Agrupació Sardanista Costa Brava.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: cicle de concerts de sardanes i música per a cobla a Palamós.

Beneficiari: Associació el Celler d’Espectacles.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: trobada de grups amateurs de teatre de la província de Lleida.

Beneficiari: Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: Ressons d’Al-Andalus cançons populars dels Països Catalans d’influència 
àrab i andalusí.

Beneficiari: Centre Cultural Lleidatà de Dansaires.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: XXV aniversari de l’entitat.

Beneficiari: Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andaluza en Catalunya.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: investigació i edició de l’obra del text Semana Santa. Tiempo de pasión; 
historia fotográfica de las cofradías en Cataluña.

Beneficiari: Agrupació Coral de les Comarques de Girona.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: temporada de concerts.

Beneficiari: Associació de Música Instrumental Sant Anastasi.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: 10è Concurs Instrumental Sant Anastasi.

Beneficiari: Agrupació Coral Talamanca.
Import: 14.000,00 euros.
Finalitat: Festival d’Estiu de Música a Talamanca.

Beneficiari: Colles Sardanistes de les Comarques Barcelonines.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: cloenda Campionat Territorial 2008.

Beneficiari: Orfeó Sarrianenc.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: rosari pastoril de Francesc Forns a Sarrià.

Beneficiari: Societat Musical la Lira Ampostina.
Import: 20.500,00 euros.
Finalitat: 8a edició Amposta de Banda a Banda.

Beneficiari: Foto-Film Calella.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: Festimatge (Festival de la Imatge de Calella).

Beneficiari: L’Arc, Taller de Música. Fundació Privada.
Import: 8.500,00 euros.
Finalitat: tallers de dansa, teatre i música de xamfrà.

Beneficiari: Lira Roquetense.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Al dos mil nou la Lira es mou.

Beneficiari: Associació Cultural Plataforma Odeon.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: VII Festival Re-percussió de l’Odèon.
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Beneficiari: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
Import: 16.960,00 euros.
Finalitat: dinamització de la cultura popular i tradicional catalana.

Beneficiari: Banda de Música d’Ulldecona.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: actes de celebració del 140 aniversari.

Beneficiari: Casa de Soria.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: curs d’ensenyança de música i teatre.

Beneficiari: Casal dels Infants del Raval.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: Ravalstoltada.

Beneficiari: Associació de Veïns Canyadó.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: festa medieval.

Beneficiari: Colla del Drac del Poble Nou.
Import: 3.200,00 euros.
Finalitat: creació d’una figura d’imatgeria festiva que recuperi la possible forma 
tradicional de l’Au Fènix i creació d’un grup de música que l’acompanyi.

Beneficiari: Tot Raval Fundació Privada.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: Cultura(s), un projecte de dinamització i difusió cultural al barri del 
Raval.

Beneficiari: Lúdic.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: X Mostra de Dansa de Lleida.

Beneficiari: Associació d’Amics del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge.
Import: 13.550,00 euros.
Finalitat: un recull fotogràfic d’activitats tradicionals i manifestacions culturals 
relacionades amb l’explotació dels recursos naturals al Pirineu Català.

Beneficiari: Patronat de la Passió d’Ulldecona.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: les representacions de la Passió.

Beneficiari: Diables Petits de Ribes.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: 30è aniversari colla de diables.

Beneficiari: Orfeó Badaloní.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: cicle de concerts 2009.

Beneficiari: Set-Cervells.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: nit de foc - 15è aniversari de l’entitat.

Beneficiari: Agrupació Sardanista l’Ideal de Clavé.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: concert al Palau de la Música.

Beneficiari: Associació Institut Promoció Cultura Catalana.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: foment de la cultura popular i tradicional: el ball de bastons.
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Beneficiari: Centre Moral Arenys de Munt.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: tradició.

Beneficiari: Associació Wafae.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: VII Coral Infantil Multicultural i els tallers de cultura popular.

Beneficiari: Centre Moral Instructiu de Gràcia.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: XXII Concurs de Teatre Català a Gràcia.

Beneficiari: Centro Leonés en Cataluña.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: jornades culturals anuals.

Beneficiari: Associació Musical El Taller d’Orquestra.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: cicle de concerts.

Beneficiari: Associació Juvenil. Fotem-li foc grup de diables d’Alcanar.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: II Memorial J. J. Pla: Va per tu.

Beneficiari: Centre Catòlic de l’Hospitalet de Llobregat.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: pastorets temporada 2009-2010.

Beneficiari: Associació Ball de Bastons d’Igualada.
Import: 3.891,00 euros.
Finalitat: recuperació i taller.

Beneficiari: Associació “La Colònia Modernista”.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: IX Festa del Modernisme.

Beneficiari: Centro Cultural Andaluz. Colonia Egabrense Nuestra Señora de la 
Sierra.
Import: 4.800,00 euros.
Finalitat: romeria a Sant Jeroni de la Murtra.

Beneficiari: Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM).
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: construcció d’un prototip de tible i tenora per a mans petites.

Beneficiari: Hermandad Nuestra Señora del Rocío Los Romeros.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: trobada de cors per a villancets.

Beneficiari: Casal de Calaf.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: representació dels Pastorets de Calaf.

Beneficiari: Comissió de Festes de Sant Antoni Abat de Taradell.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: activitats socials i culturals relacionades amb la tradició del món rural, 
agricultura i pagesia de Taradell.

Beneficiari: Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: promoció de la cultura popular per mitjà del teatre, la música i el cant 
amb l’Estel de Nazaret a Sarrià.
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Beneficiari: Fundació Privada Orfeó Gracienc.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: 50è aniversari de la mort de Joan Amades.

Beneficiari: Ens de Comunicació Associativa.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: processos de formació, actes/presentació arreu del territori.

Beneficiari: Associació Cultural El Turó del Llac.
Import: 5.822,34 euros.
Finalitat: 15è aniversari dels gegants bombers.

Beneficiari: Falcons de Barcelona.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: exhibició i promoció.

Beneficiari: Agrupació de Colles del Ball de Gitanes del Vallès.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: 29a Trobada.

Beneficiari: Associación Entidades Culturales Gallegas de Catalunya.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: 1r Congrés d’Aegalcat i 1r Congrés de Joventuts d’Aegalcat.

Beneficiari: Grup de Teatre Centre Parroquial Sant Vinceç.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: els Pastorets de la Creu Alta al carrer.

Beneficiari: Sa Sargantana - Associació Cultural de Balears.
Import: 4.773,00 euros.
Finalitat: IV Festival Despertafolk.

Beneficiari: Foment Mataroní.
Import: 3.600,00 euros.
Finalitat: mostra de teatre amateur.

Beneficiari: Coordinadora d’Entitats del Poble Sec.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: impuls a la realització de la Festa Major 2009.

Beneficiari: Fundació Universitat Catalana d’Estiu.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: activitats culturals de la Universitat Catalana d’Estiu.

Beneficiari: Associació Cultural Esplai.
Import: 8.400,00 euros.
Finalitat: els Pastorets de l’Ametlla de Merola.

Beneficiari: Castellers del Poble Sec.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: diada del X aniversari.

Beneficiari: Joventut Catòlica.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: els Pastorets de Pitarra.

Beneficiari: Agrupació Cultural Folklòrica de Barcelona.
Import: 9.600,00 euros.
Finalitat: Memorial Joaquim Serra (X edició).

Beneficiari: Colla de Diables de Sant Joan Despí.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: 25è aniversari, correfoc Sant Jordi, trobada de Dracs i correfoc de la 
Festa Major.
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Beneficiari: Associació Cultural Observatorio Sur.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: 3a Mostra d’Observatori Sud Exilis, desexilis i resistències.

Beneficiari: Coral Sant Jordi.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: La Coral Sant Jordi va de gira.

Beneficiari: Corals Joves de Catalunya.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: tallers formatius i intercanvis per a joves - El Bestiolari.

Beneficiari: Germandat de Trabucaires, Geganters de Sant Andreu.
Import: 3.850,00 euros.
Finalitat: L’Esclat Andreuenc: una mostra de la cultura popular del nostre poble.

Beneficiari: Centro Aragonés de Barcelona (Casa de Aragón).
Import: 8.400,00 euros.
Finalitat: centenari de la seva fundació.

Beneficiari: Associació Cultural Agrupació Musical de Godall.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: actes musicals Serra de Godall.

Beneficiari: Associació Romanesa-Catalana (Asocrom).
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: foment i divulgació de cultura i tradició catalana dins de la comunitat 
romanesa.

Beneficiari: Centro Cultural Andaluz y Artístico Manuel de Falla.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: projecte cultural musical 2009.

Beneficiari: Espai País Valencià.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: projecte per donar a conèixer la cultura popular valenciana a Barcelona: 
danses, tallers d’esports i música.

Beneficiari: Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: auca amb motiu del centenari de la mort de Francesc Ferrer i Guàrdia.

Beneficiari: SOS Racisme.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: laboratori antiracista.

Beneficiari: Taula de la Mostra de Pessebres a Olot.
Import: 7.000,00 euros.
Finalitat: mostra de pessebres.

Beneficiari: Joventuts Musicals del Pallars Sobirà.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: projecte de divulgació i recuperació Les veus del Pallars.

Beneficiari: Associació Conèixer Catalunya.
Import: 12.180,00 euros.
Finalitat: itinerància 2009 de l’exposició Les Masies, factor d’identitat.

Beneficiari: Ateneu de la Vall de Llémena.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: projecte Vall de Llémena - Refugi remença.
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Beneficiari: Jóvens per la Cultura i la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: realització i difusió del llargmetratge documental Majors d’edat.

Beneficiari: Fundació Privada Marianao.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: VPK joves, cultura i nits.

Beneficiari: Federació Catalana de Teatre Líric.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: MuDaTeCaT’ 2009 dia de la lírica.

Beneficiari: Fundació Privada Artur Blasco.
Import: 19.000,00 euros.
Finalitat: l’edició del volum VII Cançons de l’Alt Urgell, de la col·lecció A peu pels 
camins del cançoner.

Beneficiari: Cor de Carxofa, Associació de Foment del Glosat.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: actes de foment de la glosa.

Beneficiari: Casa del Poble de Blanes.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Diada per l’Autodeterminació dels Pobles.

Beneficiari: Associació Amics Havaneres Port Vell.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: XXIV Gran Cantada Barcelona cara al mar.

Beneficiari: Castellers de Badalona.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: actuacions castelleres.

Beneficiari: Asociación Cultural Andaluza Casa de Utrera en Cataluña.
Import: 4.200,00 euros.
Finalitat: difusió del ball flamenc.

Beneficiari: Centro Andaluz Tertulia Flamenca de Badalona.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: les IX Jornades de Valors Flamencs.

Beneficiari: Centro Aragonés de l’Hospitalet.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: festivitat del Pilar.

Beneficiari: Airiños da Nosa Galicia.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: festa XXVI aniversari.

Beneficiari: Associació Tantagora Serveis Culturals.
Import: 4.203,00 euros.
Finalitat: contes d’animals i altres bestieses: Animalades.

Beneficiari: Badalona Bèsties de Foc.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Cercabèstia 2009.

Beneficiari: Societat Recreativa i Cultural l’Alzinar.
Import: 3.300,00 euros.
Finalitat: Festa del Raïm.

Beneficiari: Associació Cultural Galerenca El Cadub.
Import: 11.000,00 euros.
Finalitat: fira de terrissa i ceràmica.
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Beneficiari: Lluïsos de Gràcia.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: trofeu de la Vila de Gràcia de Teatre Amateur.

Beneficiari: Associació Catalana de Malalties Neuromusculars.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: teatre integratiu.

Beneficiari: Comissió de Festes de Riudaura.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: IV Festival de Música Tradicional i Popular D’aquí estant veig una 
estrella.

Beneficiari: Casal Familiar Recreatiu.
Import: 3.900,00 euros.
Finalitat: 100 anys de Pastorets de la Sala els Carlins de Manresa.

Beneficiari: Centre d’Estudis de la Indumentària Tradicional de les Terres de 
l’Ebre.
Import: 3.600,00 euros.
Finalitat: recerca, difusió i dinamització de la cultura popular i tradicional a les 
Terres de l’Ebre a través de les formes de vestir 2009.

Beneficiari: Ateneus Laics i Progressistes.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: recuperació de la memòria històrica de la realitat ateneística.

Beneficiari: Colla de Diables Guspires de Sants.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: Nit de bruixes 2009.

Beneficiari: Fundació Universal de la Sardana.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: confecció d’un DVD per aprendre a ballar sardanes.

Beneficiari: Xarxa Comunitària de Sant Antoni.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: seguici del Barri de Sant Antoni a la Festa Major 2009.

Beneficiari: Societat Cultural i Recreativa la Unió de Masrampinyo.
Import: 5.500,00 euros.
Finalitat: cicle de cultura popular i tradicional.

Beneficiari: Arquebisbat de Barcelona.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: l’exposició Pessebres de Catalunya i Mèxic.

Beneficiari: Associació Cultural i Juvenil Colla de Diables Lo Golafre.
Import: 4.800,00 euros.
Finalitat: trobada de diables i tambors.

Beneficiari: Cercle Catòlic Badalona.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: projecte Soca-rel: Cor Nadal, Caramelles, Flama del Canigó.

Beneficiari: Associació Cor Flumine.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: Cau de la Música II.

Beneficiari: Casa Galega de l’Hospitalet.
Import: 25.000,00 euros.
Finalitat: setmana cultural galega de l’Hospitalet de Llobregat.
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Beneficiari: Pessebristes de Sant Adrià de Besòs.
Import: 4.200,00 euros.
Finalitat: pessebre vivent.

Beneficiari: La Passió d’Olesa de Montserrat.
Import: 28.000,00 euros.
Finalitat: representació de la Passió d’Olesa.

Beneficiari: Fundació Privada Festa Major de Gràcia.
Import: 9.600,00 euros.
Finalitat: les activitats de tardor i hivern.

Beneficiari: Gestió Cultural Rede.Cat.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: festival La Foliada.

Beneficiari: Agrupació de Balls Populars de Sitges.
Import: 4.200,00 euros.
Finalitat: celebració del 25è aniversari de la colla Moixiganga.

Beneficiari: Agrupació de Pessebristes de Sabadell.
Import: 5.700,00 euros.
Finalitat: taller de pessebres i diorames i exposició.

Beneficiari: La Casa Amarilla Fundación Privada.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: Som cultures, som tradicions 2009.

Beneficiari: Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: III Fira del Món Geganter i 25è aniversari de l’entitat.

Beneficiari: Ateneu Santcugatenc.
Import: 3.600,00 euros.
Finalitat: dinamització de la Festa de la Tardor, festa anual de les entitats de Sant 
Cugat del Vallès, edició 2009.

Beneficiari: Amics de Sant Antoni Abat de Martorell.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: cloenda dels tres tombs de Catalunya.

Beneficiari: Associació Juvenil Q-Fois.
Import: 4.800,00 euros.
Finalitat: Festa Bruixa.

Beneficiari: Colla Castellera Minyons de Terrassa.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: 30è aniversari de la colla.

Beneficiari: Cor Harmonia Calellenc.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: representació de la sarsuela catalana La Legió d’Honor.

Beneficiari: Geganters de Premià de Dalt.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: XIX Trobada de gegants del Maresme.

Beneficiari: Ball de Gitanes i Esbart Dansaire de Mollet del Vallès.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: estrena de l’espectacle 15 anys d’Esbart.

Beneficiari: Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
Import: 7.500,00 euros.
Finalitat: premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat.
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Beneficiari: Federació Sabadell Cultura.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: 4a edició de Sabadell, Festa i Tradició.

Beneficiari: Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: XIX Trobada de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya.

Beneficiari: Ateneu Igualadí de la Classe Obrera.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: supermercat d’art de l’Anoia, SARTC.

Beneficiari: Casino Menestral Figuerenc.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: festival de música tradicional Figueres Folk.

Beneficiari: L’Era, Espai de Recursos Agroecològics.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: projecte Varietat de plantes cultivades al sud del Solsonès, un patrimoni 
a preservar.

Beneficiari: Societat Cultural Pro Música Catalana.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: 13è cicle de música catalana.

Beneficiari: Associació Cultural del Quadrells.
Import: 7.255,00 euros.
Finalitat: projecte Molsa: recuperació de la memòria popular de la pagesia del 
Sud del Solsonès (fase normativa).

Beneficiari: Colla de Geganters de Sant Feliu de Llobregat.
Import: 3.600,00 euros.
Finalitat: projecte Gegants a l’escola.

Beneficiari: Federación Coordinadora de Entidades Andaluzas de l’Hospitalet.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: l’Hospitalet Flamenca.

Beneficiari: Amics de l’Acordió de Maçaners.
Import: 5.917,00 euros.
Finalitat: 25a Trobada d’acordionistes d’arrel tradicional.

Beneficiari: Coral Montau.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: concert del 30è aniversari, missa en do menor de Mozart.

Beneficiari: Societat Coral Obrera Sentmenatenca.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: festa.

Beneficiari: Associació Sociocultural els Ibers de Santa Coloma.
Import: 4.500,00 euros.
Finalitat: preparació i realització de la Festa Ibera a Can Zam.

Beneficiari: Colla Sardanista Dansaires del Penedès.
Import: 4.700,00 euros.
Finalitat: 60è aniversari de la composició de la sardana Sant Martí del Canigó pel 
mestre Pau Casals.

Beneficiari: Societat Marítima i Protectora Gremi de Marejants.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: 3a trobada estatal de bandes de Setmana Santa.
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Beneficiari: Associació del Bicentenari de Santa Creu de la Riera de Gaià.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: celebració del bicentenari.

Beneficiari: Guiametans per l’Ateneu.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: concerts per a la recuperació de la cultura tradicional.

Beneficiari: Patronat del Ball del Sant Crist de Salomó.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: representació del ball parlat.

Beneficiari: Torraires de Montblanc.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: cercavila castellera: 15 anys, 35 torres.

Beneficiari: Coordinadora de Colles de Geganters i Grups de Grallers.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: 14a Vila Grallera i l’11a Trobada de Gegants.

Beneficiari: Coral Verge del Camí.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: XVII Cicle de Música Vocal a la Cripta de l’Ermita.

Beneficiari: Associació Cultural Sant Fructuós.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: l’exposició commemorativa del XX aniversari de la Passió de Sant 
Fructuós.

Beneficiari: Colla Joves Xiquets de Valls.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: diada castellera en motiu del 27è aniversari de la inauguració del local 
social de la colla.

Beneficiari: Unió d’Associacions d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Meri-
dionals.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: 34 aplecs de les comarques meridionals.

Beneficiari: Associació Medieval Llegenda de Sant Jordi.
Import: 11.500,00 euros.
Finalitat: XXII Setmana Medieval de Montblanc.

Beneficiari: Ball de Diables de Torredembarra.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: X aniversari del ball de diables infantils.

Beneficiari: Ball de Sant Miquel i Diables de la Riera.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: mostra de balls de diables centenaris amb parlaments de Catalunya.

Beneficiari: Associació Cultural d’Arnes la Bresca.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: projecte Italians entre nosaltres.

Beneficiari: Asociación Cultural Andaluza y Catalana de las Comarcas de los 
Pedroches de Córdoba y Baix Penedès de Cataluña.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: concurs de sardanes.

Beneficiari: Centre de Lectura de Reus.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: l’exposició 150 autògrafs.
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Beneficiari: Confraria del Sant Enterrament de l’Espluga de Francolí.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: recuperació i presentació d’un grup d’armats a l’Espluga de Francolí.

Beneficiari: Associació Folklòrica Colla Dimonis de Montblanc.
Import: 15.100,00 euros.
Finalitat: celebració del 25è aniversari dels dimonis de Montblanc.

Beneficiari: Centre Cultural i Recreatiu la Unió.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: 32a edició dels Jocs Florals de Torroja del Priorat.

Beneficiari: Societat Cultural i Recreativa La Cumprativa.
Import: 4.000,00 euros.
Finalitat: nit de foc i rock del 20è aniversari de la colla de diables.

Beneficiari: Colla Gegantera de Riudoms.
Import: 3.000,00 euros.
Finalitat: 2a Trobada Internacional de Gegants.

Beneficiari: Ball Diables de Tarragona.
Import: 5.000,00 euros.
Finalitat: correfoc de Tarragona.

Beneficiari: Colla Gegantera Barri Montserrat de Montblanc.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: trobada internacional de gegants en motiu del 15è aniversari.

Beneficiari: Patronat Madona Santa Maria.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: 30è cicle de la representació de l’Assumpció de Madona Santa Maria.

Data concessió: 30 de novembre de 2009.

Beneficiari: Ajuntament de Riudoms.
Tipus: Subvenció nominativa.
Partida pressupostària: D/760000100/4420 - CU0200 – 062.
Import: 250.000,00 euros.
Finalitat: obres d’ampliació del Teatre del Casal Riudomenc.

Beneficiari: Ajuntament de Castellar del Vallès.
Tipus: Subvenció nominativa.
Partida pressupostària: D/760000100/4420 - CU0200 – 062.
Import: 270.000,00 euros.
Finalitat: reforma de l’Auditori Municipal.

Beneficiari: Artixoc, Donem Suport a l’Art i a la Joventut.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1000.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: projecte Fes teva la Festa del Pinar.

Beneficiari: Bisbat de Vic.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/782000100/4430 - CU1005.
Import: 348.000,00 euros.
Any 2009: 65.250,00 euros.
Finalitat: conveni per a la restauració de la col·legiata de Santa Maria de l’Alba.

Beneficiari: Santa Església Catedral Basílica de Barcelona.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/782000100/4430 - CU1005.
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Import: 500.000,00 euros.
Any 2009: 147.000,00 euros.
Finalitat: conveni obres desmuntatge del cimbori de la catedral de Barcelona.

Beneficiari: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1005.
Import: 25.000,00 euros.
Finalitat: per a la implantació d’un sistema de gestió documental integral.

Beneficiari: Museu Etnològic del Montseny, la Gabella.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4430 - CU1006.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: addenda al conveni Observatori.

Beneficiari: Centre Documentació del Patrimoni i la Memòria-Carrutxa.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1006.
Import: 14.980,00 euros.
Finalitat: addenda al conveni Observatori.

Beneficiari: Arxivers Sense Fronteres.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1005.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: col·laboració en el projecte de recuperació dels arxius de les dictadures 
militars del con sud.

Data concessió: 1 de desembre de 2009.

Beneficiari: Ajuntament de Salt.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU0200.
Import: 119.172,41 euros.
Finalitat: Temporada Alta 2009.

Data concessió: 3 de desembre de 2009.

Beneficiari: Fundació Enciclopèdia Catalana.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/481000100/4420 - CU1000.
Import: 150.000,00 euros.
Any 2009: 50.000,00 euros.
Finalitat: certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta.

Data concessió: 4 de desembre de 2009.

Beneficiari: CIPAG - Col·lectiu per la Investigació de la Prehistòria.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4430 - CU1005.
Import: 3.200,00 euros.
Finalitat: ampliació de la publicació de les actes de les Jornades Internacionals de 
Prehistòria Garraf, 30 anys d’investigació arqueològica.

Data concessió: 9 de desembre de 2009.

Beneficiari: Fundació Interarts per a la Cooperació Cultural Internacional.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/4420 - CU0200.
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Import: 60.000,00 euros.
Finalitat: programa d’activitats 2009.

Beneficiari: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/403000100/4430 - CU1005.
Import: 18.000,00 euros.
Any 2009: 6.000,00 euros.
Finalitat: cofinançament d’un nou equipament de suport a la recerca i difusió 
científica: Projecte LITOCAT.

Data concessió: 11 de desembre de 2009.

Beneficiari: Federació Joventuts Musicals de Catalunya.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1003.
Import: 350.000,00 euros.
Finalitat: assessorament per a la programació musical i suport econòmic per a la 
realització, producció, difusió i comunicació de concerts.

Beneficiari: Fundació Ilercavonia Futur.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/481000100/4420 - CU0200.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: estudi previ de continguts i viabilitat per a l’edició de la Història de les 
Terres de l’Ebre.

Beneficiari: Ajuntament d’Arbúcies.
Tipus: Subvenció nominativa.
Partida pressupostària: D/760000100/4420 - CU0200 – 062.
Import: 450.000,00 euros.
Finalitat: rehabilitació de les Naus Ayats com a Centre de les Arts Escèniques 
d’Arbúcies, Fase 1 i Fase 2-A.

Beneficiari: Ajuntament de Lloret de Mar.
Tipus: Subvenció nominativa.
Partida pressupostària: D/760000100/4420 - CU0200 – 062.
Import: 455.000,00 euros.
Finalitat: construcció nou Teatre Municipal.

Beneficiari: Corporació Catalana de Comunicació, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000100/5330 - CU0900.
Import: 250.000,00 euros.
Finalitat: finançament de la col·lecció Música de Catalunya.

Beneficiari: Agrupació d’Entitats Rialles a Catalunya.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1003.
Import: 24.000,00 euros.
Finalitat: programació d’espectacles de l’any 2009 dels municipis agrupats a Ri-
alles.

Beneficiari: Ediciones El País, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000100/5330 - CU0900.
Import: 102.256,58 euros.
Finalitat: finançament de la primera fase de digitalització del Quadern i presència 
a la web.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.2010 37437

Disposicions

Beneficiari: Fundació Casa de Cultura de Girona.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/481000100/4430 - CU1005.
Import: 580.000,00 euros.
Any 2009: 280.000,00 euros.
Finalitat: creació de la Xarxa de Museus Locals de Catalunya.

Data concessió: 16 de desembre de 2009.

Beneficiari: Ibercamera, SA.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000100/4420 - CU1003.
Import: 110.000,00 euros.
Finalitat: organització del 25è aniversari.

Beneficiari: Forn de Teatre Pa’tothom.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1000.
Import: 3.500,00 euros.
Finalitat: projecte Teatre al Viver.

Beneficiari: Sisè Sentit.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/4420 - CU1000.
Import: 11.000,00 euros.
Finalitat: projecte de dansa contemporània i expressió corporal per a persones 
invidents, Magual.

Data concessió: 18 de desembre de 2009.

Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.
Tipus: Subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000100/4420 - CU0200.
Import: 1.389.000,00 euros.
Any 2009: 463.000,00 euros.
Finalitat: programació del Centre Arts Escèniques.

Data concessió: 22 de desembre de 2009.

Beneficiari: Euroconcert, SL.
Tipus: Subvenció.
Partida pressupostària: D/470000100/4420 - CU1003.
Import: 125.000,00 euros.
Finalitat: organització del 25è aniversari.

Data concessió: 28 de desembre de 2009.

Beneficiari: Fundació Institut de Formació Continua de la UB.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/481000100/4420 - CU1000.
Import: 39.960,00 euros.
Finalitat: Postgrau en mediació cultural per al foment de la lectura.

Beneficiari: Diputació Provincial de Girona.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/760000100/4420 - CU1003 – 042.
Import: 600.000,00 euros.
Finalitat: adquisició fons bibliogràfics.
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Data concessió: 29 de desembre de 2009.

Beneficiari: Diputació de Barcelona.
Tipus: Subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/760000100/4420 - CU1003 – 042.
Import: 1.400.000,00 euros.
Finalitat: adquisició fons bibliogràfics per a les biblioteques públiques.

Data concessió: 30 de desembre de 2009.
Tipus: Subvenció.
Objecte de la convocatòria: realització d’intervencions arqueològiques i paleon-
tològiques preventives.
Partida pressupostària: D/760000100/4430 - CU1005, D/770000100/4430 - CU1005, 
D/780000100/4430 - CU1005, D/781000100/4430 - CU1005, D/782000100/4430 
- CU1005.
Distribució:

Beneficiari: Conselh Generau d’Aran.
Import: 5.100,00 euros.
Finalitat: realització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques preven-
tives.

(10.109.020)
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INSTITUT CATALÀ
DE LES INDÚSTRIES CULTURALS

RESOLUCIÓ
CMC/1480/2010, de 23 d’abril, per la qual es dóna publicitat a les subvencions 
concedides per l’Institut Català de les Indústries Culturals durant el primer se-
mestre de l’any 2009.

En compliment del que estableixen l’article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de no-
vembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

RESOLC:

Donar publicitat a les subvencions concedides d’import igual o superior a 3.000,00 
euros durant el primer semestre de l’any 2009, que es publiquen a l’annex d’aquesta 
Resolució.

Barcelona, 23 d’abril de 2010

aNTONI LLaDÓ I gOmà-CamPS

Director

aNNEX

àREa DE L’aUDIOVISUaL:

Data concessió: 9 de març de 2009.
Beneficiari: Rodar y Rodar Cine y Televisión, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000112/442A - A60101.
Import: 500.000,00 euros.
Finalitat: ajut a projecte en versió original catalana pel llargmetratge cinematogràfic 
titulat Ull per Ull.

Data concessió: 20 de març de 2009.
Beneficiari: Massa d’Or Produccions Cinematogràfiques Audiovisual, SL.
Tipus: subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/470000112/442A - A60101.
Import: 500.000,00 euros.
Finalitat: ajut projectes en versió original catalana pel llargmetratge cinematogràfic 
titulat Pa Negre.

Data concessió: 14 d’abril de 2009.
Beneficiari: Comunicàlia, Serveis per a la Comunicació, SA.
Tipus: subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/470000120/442A - A60101.
Import: 400.000,00 euros.
Finalitat: producció de continguts audiovisuals en català per a les televisions 
locals.

Data concessió: 29 de maig de 2009.
Tipus: subvenció.
Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions, en 
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règim de concurrència competitiva, per a la producció de curtmetratges cinema-
togràfics.
Partida pressupostària: D/470000109/442A - A60101.

Distribució:
Beneficiari: Guillermo Asensio Alegre.
Import: 7.780,75 euros.
Finalitat: a la producció del curtmetratge titulat Absent.

Data concessió: 26 de juny de 2009.
Tipus: subvenció.
Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència no competitiva, per a la participació i promoció de pel·lícules 
en festivals i premis.
Partida pressupostària: D/470000117/442A - A60101.

Distribució:

Beneficiari: Bausan Films, SL.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: participació i promoció de la pel·lícula documental titulada Bucarest, la 
Memòria Perduda als Premis Goya.

Beneficiari: Mediaproduccion, SL.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: subvenció per a la participació i promoció en festivals de la pel·lícula 
titulada Camino.

Beneficiari: A Contraluz Films, SL.
Import: 3.900,00 euros.
Finalitat: subvenció per a la participació i promoció en el festival de cinema de 
Sundance World de la pel·lícula titulada Carmo.

Beneficiari: Oberon Cinematogràfica, SA.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: subvenció per a la participació i promoció al Festival de Berlín de la pel-
lícula La teta asustada.

Data concessió: 30 de juny de 2009.
Tipus: subvenció.
Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència no competitiva a empreses de producció independents per realitzar 
llargmetratges televisius de ficció destinats a ser emesos per televisió.
Partida pressupostària: D/470000103/442A - A60101.

Distribució:

Beneficiari: Centre Promotor de la Imatge, SA.
Import: 160.000,00 euros.
Finalitat: per a la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Conte de 
nadal@.cat.

Beneficiari: Diagonal Televisió, SA.
Import: 105.000,00 euros.
Finalitat: per a la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Deslli-
ga’t.

Beneficiari: Fausto Producciones, SL.
Import: 90.000,00 euros.
Finalitat: per a la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Asunto 
Reiner.
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Beneficiari: Interior Noche, SL.
Import: 150.000,00 euros.
Finalitat: per a la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat L’Edèn.

Beneficiari: Jet Films, SA.
Import: 160.000,00 euros.
Finalitat: per a la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Wendy 
placa 20957.

Beneficiari: Rodar y Rodar Cine y Televisión, SL.
Import: 160.000,00 euros.
Finalitat: per a la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Ull per Ull 
(cap. I).

Beneficiari: Rodar y Rodar Cine y Televisión, SL.
Import: 160.000,00 euros.
Finalitat: per a la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Ull per Ull 
(cap. II).

Beneficiari: Sagrera Tv, SA.
Import: 92.568,55 euros.
Finalitat: per a la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Expulsats: 
1609, la tragèdia dels moriscos.

Beneficiari: Sagrera Tv, SA.
Import: 150.000,00 euros.
Finalitat: per a la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Cuatro 
Estaciones.

Data concessió: 3 de juny de 2009.
Tipus: subvenció.
Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a la millora de projectes audiovisuals en 
fase de desenvolupament.
Partida pressupostària: D/470000125/442A - A60103.

Distribució:

Beneficiari: Media Films, Sl
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: subvenció per a la millora de projectes audiovisuals en fase de desenvo-
lupament ADOS.

Beneficiari: Life & Pictures, Sl
Import:  9.000,00 euros.
Finalitat: subvenció per a la millora de projectes audiovisuals en fase de desenvo-
lupament Querido Caín.

Beneficiari: Tusitala Producciones Cinematogràficas, SL.
Import:  5.000,00 euros.
Finalitat: subvenció per a la millora de projectes audiovisuals en fase de desenvo-
lupament Los pasos dobles.

Beneficiari: Arriska Films, SL.
Import:  5.000,00 euros.
Finalitat: subvenció per a la millora de projectes audiovisuals en fase de desenvo-
lupament Fènix 1123.

Beneficiari: Prodigius Cinema, SL.
Import: 17.300,00 euros.
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Finalitat: subvenció per a la millora de projectes audiovisuals en fase de desenvo-
lupament Ciutat Neutral.

Data concessió: 30 de juny de 2009.
Tipus: subvenció.
Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a la millora de projectes audiovisuals en 
fase de desenvolupament.
Partida pressupostària: D/470000125/442A - A60103.

Distribució:

Beneficiari: Distinto Films, SL.
Import:  9.600,00 euros.
Finalitat: subvenció per a la millora de projectes audiovisuals en fase de desenvo-
lupament El gran Vázquez.

Beneficiari: Castelao Productions, SL.
Import:  22.560,00 euros.
Finalitat: subvenció per a la millora de projectes audiovisuals en fase de desenvo-
lupament Floquet de neu.

Beneficiari: Porta Gaset, SL.
Import:  22.600,00 euros.
Finalitat: subvenció per a la millora de projectes audiovisuals en fase de desenvo-
lupament Segon Origen.

Beneficiari: Enunai Produccions, SL.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: subvenció per a la millora de projectes audiovisuals en fase de desenvo-
lupament La tumbaga i el provador de coses.

Data concessió: 2 de gener de 2009.
Beneficiari: Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.
Tipus: subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000198/442A - A60102.
Import: 120.000,00 euros.
Finalitat: Barcelona Catalunya Film Commission.

Data concessió: 2 de febrer de 2009.
Beneficiari: Fundació Privada Sitges, Festival Internacional de Cinema de Cata-
lunya.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/443000199/442A - A60102.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: implementació de noves tecnologies de la informació, en el marc del 
conveni per digitalització entre l’ICIC i el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç 
(MITIC).

Data concessió: 27 de març de 2009.
Beneficiari: Associació Coordinadora de Festivals de Cinema i Vídeo de Cata-
lunya.
Tipus: subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000197/442A - A60102.
Import: 35.000,00 euros.
Finalitat: pla d’activitats 2009.

Data concessió: 29 de març de 2009.
Beneficiari: Consorci Catalan Films & TV.
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Tipus: subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/442000110/442A - A60102.
Import: 42.000,00 euros.
Finalitat: digitalització i actualització de la base de dades de la producció audiovi-
sual catalana dels darrers 23 anys.

Data concessió: 4 de maig de 2009.
Beneficiari: Fundació Privada Sitges, Festival Internacional de Cinema de 
Catalunya.
Tipus: subvenció mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/443000199/442A - A60102.
Import: 655.000,00 euros.
Finalitat: organització del Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de 
Catalunya.

Data concessió: 5 de maig de 2009.
Beneficiari: Associació Cultural La Fàbrica de la Llum.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000197/442A - A60102.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: organització de l’Inquiet, Festival de cinema en valencià.

àREa DE LES aRTS ESCèNIqUES:

Data concessió: 26 de febrer de 2009.
Beneficiari: Factoria Escènica Internacional, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000106/442B - A607.
Import: 65.000,00 euros.
Finalitat: per a la gestió dels processos de creació i producció per potenciar el seu 
desenvolupament empresarial.

Data concessió: 16 de març de 2009.
Beneficiari: Ajuntament d’Igualada.
Tipus: subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/460000101/442B - A607.
Import: 434.000,00 euros.
Any 2009: 217.000,00 euros.
Finalitat: 20a Mostra de Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada.

Data concessió: 15 d’abril de 2009.
Beneficiari: Ass. l’Obrador de la Sala Beckett.
Tipus: subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000102/442B - A607.
Import: 290.000,00 euros.
Any 2009: 145.000,00 euros.
Finalitat: activitats de l’Obrador de la Sala Beckett.

Data concessió: 29 d’abril de 2009.
Beneficiari: CRAC, SL.
Tipus: subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/470000106/442B - A607.
Import: 156.000,00 euros.
Any 2009: 78.000,00 euros.
Finalitat: programació del CRAC.
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Data concessió: 30 d’abril de 2009.
Beneficiari: CRAC, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/770000102/442B - A607.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: per a l’adequació i millora de l’espai d’ubicació de les carpes del Centre 
i del seu entorn.

Tipus: subvenció.
Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, per col·laborar amb sales privades de teatre per a la 
programació o explotació d’activitats teatrals i de circ de caràcter professional.
Partida pressupostària: D/470000104/442B - A607.

Distribució:

Beneficiari: Trono Serveis Culturals, SL.
Import: 42.500,00 euros.
Finalitat: programació de la Sala Trono.

Beneficiari: N54 Produccions.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: programació del SAT Sant Andreu Teatre.

Beneficiari: Gestora d’Espectacles Nus, SCP.
Import: 50.000,00 euros.
Finalitat: programació del Guasch Teatre.

Beneficiari: El Teatre de la Nau, SL.
Import: 62.000,00 euros.
Finalitat: programació del Teatre Gaudí de Barcelona.

Beneficiari: Navarro Llabres Eugenio.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: programació de La Puntual.

Beneficiari: Factoria Artipolis, SL.
Import: 33.000,00 euros.
Finalitat: programació del Teatre del Raval.

Beneficiari: Magandango, SL.
Import: 50.000,00 euros.
Finalitat: programació de l’Almeria Teatre.

Beneficiari: Activitats & Realitats, SL.
Import: 53.000,00 euros.
Finalitat: programació del Teatreneu.

Beneficiari: Cine Teatro Borràs, SA.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: programació del Teatre Borràs.

Data concessió: 28 de maig de 2009.
Beneficiari: Centre de Titelles de Lleida.
Tipus: subvenció pluriennal mitjançant conveni.
Partida pressupostària: D/482000102/442B - A607.
Import: 250.000,00 euros.
Any 2009: 125.000,00 euros.
Finalitat: per a les activitats del Centre de Titelles de Lleida que inclouen l’orga-
nització de la 20 i 21 Fira de Teatre de Titelles de Lleida.
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Data concessió: 2 de juny de 2009.
Tipus: subvenció pluriennal.
Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, mitjançant convenis triennals amb empreses 
de producció teatral i de circ, i empreses gestores de sales de teatre amb producció 
pròpia.
Partida pressupostària: D/470000103/442B - A607, D/470000103/442B - A607, 
D/470000103/442B - A607.

Distribució:

Beneficiari: La Mirada Ixpe, SL.
Import: 225.000,00 euros.
Any 2009: 75.000,00 euros.
Finalitat: suport a les activitats de producció i explotació d’espectacles teatrals de 
la companyia La Mirada.

Beneficiari: Q-Ars Teatre, SL.
Import: 195.000,00 euros.
Any 2009: 65.000,00 euros.
Finalitat: suport a les activitats de producció i explotació d’espectacles teatrals de 
la companyia Q-Ars Teatre, SL.

Beneficiari: La Troca Promocions Artístiques, SL.
Import: 270.000,00 euros.
Any 2009: 90.000,00 euros.
Finalitat: suport a les activitats de producció i explotació d’espectacles teatrals de 
l’empresa La Troca.

Beneficiari: Companyia de Comediants la Baldufa, SCCL.
Import: 120.000,00 euros.
Any 2009: 40.000,00 euros.
Finalitat: suport a les activitats de producció i explotació d’espectacles teatrals de 
la companyia de Comediants la Baldufa.

Data concessió: 9 de juny de 2009.
Tipus: subvenció.
Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a la millora d’infraestructura i/o adquisició 
d’equipament per a empreses de teatre i circ.
Partida pressupostària: D/770000101/442B - A607, D/770000101/442B - A607

Distribució:

Beneficiari: Serena Vione.
Import: 5.760,00 euros.
Finalitat: adquisició d’una carpa de circ.

Beneficiari: El que ma queda de teatre, SCCL
Import: 12.800,00 euros.
Finalitat: adquisició d’equipament de so, llum i grades.

Beneficiari: Cop de Clown , SL.
Import: 41.017,07 euros.
Finalitat: rehabilitació del local de creació i assaig.

Beneficiari: Circo Raluy, SL.
Import: 5.990,40 euros.
Finalitat: compra d’un semiremolc i una tarima d’entrada a la carpa.
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Beneficiari: Gataro, SL.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: adquisició de material d’il·luminació.

Beneficiari: Pep Bou, SL.
Import: 5.557,44 euros.
Finalitat: obres d’adequació del laboratori de creació.

Beneficiari: Teatrium, SL.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: adquisició d’equipament de so, llum i vídeo.

Beneficiari: Vol-Ras Teatre, SCCL.
Import: 6.080,00 euros.
Finalitat: Rehabilitació de la teulada i la tarima del local d’assaig.

Beneficiari: Unicoop Cultural, SCCL.
Import: 80.000,00 euros.
Finalitat: Rehabilitació del vestíbul i instal·lació d’un ascensor al Teatre de l’Au-
rora.

àREa DE múSICa:

Data concessió: 16 de juny de 2009.

Beneficiari: Camerata XXI, Fundació Privada.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000103/442C - A606.
Import: 42.000,00 euros.
Finalitat: activitat Orquestra Simfònica camerata XXI.

Beneficiari: Ass. Musical Grup XXI.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000103/442C - A606.
Import: 12.000,00 euros.
Finalitat: concerts del Grup 21.

Beneficiari: Grup Instrumental Barcelona 216, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000106/442C - A606.
Import: 41.600,00 euros.
Finalitat: activitat 2009 del Grup Instrumental Barcelona 216.

Beneficiari: Fundació Orquestra de Cambra de l’Empordà.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000103/442C - A606.
Import: 115.000,00 euros.
Finalitat: Fundació Orquestra de Cambra de l’Empordà. Activitats pròpies.

Beneficiari: Ass. Orquestra de Cambra Catalana.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000103/442C - A606.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: Orquestra de Cambra Catalana Temporada 2009.

Beneficiari: Orquestra de Cadaqués, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000106/442C - A606.
Import: 110.000,00 euros.
Finalitat: activitats de l’Orquestra de Cadaqués l’any 2009.
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Beneficiari: Institució Cultural del Cic/Fundació Privada.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000103/442C - A606.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: activitat artística de l’Orquestra BCN Sinfonietta i els seus grups de 
cambra.

Beneficiari: Fundació Privada Música Simfònica i de Cambra.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000103/442C - A606.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: manteniment de les activitats i concerts de l’Orquestra Simfònica Sant 
Cugat (OSSC).

Beneficiari: Orquestra de Cambra de Granollers.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000103/442C - A606.
Import: 46.800,00 euros.
Finalitat: activitats de l’Orquestra de Cambra de Granollers de l’any 2009.

Beneficiari: Ass. Cor Madrigal de Barcelona.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000103/442C - A606.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: Produccions 2009 del Cor Madrigal de Barcelona.

Beneficiari: Orquestra de Cambra Terrassa 48.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000103/442C - A606.
Import: 36.000,00 euros.
Finalitat: Temporada 2009 Orquestra de Cambra de Terrassa 48.

Beneficiari: Associació de Difusió de Mús. de Cambra i Mús. en Viu.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000103/442C - A606.
Import: 10.000,00 euros.
Finalitat: activitats Girona XXI.

Beneficiari: Lieder Camera, Cor de Cambra.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000103/442C - A606.
Import: 22.000,00 euros.
Finalitat: activitats Lieder Càmera 2009.

Beneficiari: Lluïsos de Gràcia.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000103/442C - A606.
Import: 6.000,00 euros.
Finalitat: activitats Coral Cantiga (La creació de Haydn).

Beneficiari: Fundació Privada Julià Carbonell
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000103/442C - A606.
Import: 156.000,00 euros.
Finalitat: activitats Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida.

Beneficiari: Percussions de Barcelona, SCP.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000106/442C - A606.
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Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: activitats Percussions de Barcelona.

Beneficiari: Coral Càrmina de Barcelona.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000103/442C - A606.
Import: 9.000,00 euros.
Finalitat: activitats Coral Càrmina de Barcelona.

Beneficiari: Orquestra Simfònica del Vallès.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000106/442C - A606.
Import: 728.000,00 euros.
Finalitat: activitats Orquestra Simfònica del Vallès.

Beneficiari: Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000103/442C - A606.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: activitats Big Band Jazz de Terrassa.

Beneficiari: Associació Cultural de Granollers.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000103/442C - A606.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: activitats Big Band de Granollers.

Beneficiari: Orquestra Barroca Catalana.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000103/442C - A606.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: activitats Orquestra Barroca Catalana.

Data concessió: 19 de juny de 2009.
Tipus: subvenció.
Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència no competitiva, a la programació realitzada de música en 
viu de caràcter professional.
Partida pressupostària: D/460000103/442C - A606, D/470000107/442C - A606, 
D/482000102/442C - A606.

Distribució:

Beneficiari: Ass. d’Amics de l’Orgue de les Comarques Lleida.
Import: 4.156,06 euros.
Finalitat: Xè Festival Orgues de Ponent i del Pirineu.

Beneficiari: Quadrant produccions, SCP.
Import: 30.503,46 euros.
Finalitat: Jazz Tardor 08/XV Festival de Jazz de Lleida.

àREa DEL LLIbRE I DE LES aRTS VISUaLS:

Data concessió: 26 de febrer de 2009.
Beneficiari: Cambra del Llibre de Catalunya.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000102/442E - A608.
Import: 150.000,00 euros.
Finalitat: 27a Setmana del Llibre en Català.
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Data concessió: 27 de febrer de 2009.
Beneficiari: Gremi de Galeries d’Art de Catalunya.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000101/442D - A608.
Import: 18.000,00 euros.
Finalitat: organització de la II Nit del Galerisme.

Data concessió: 26 de març de 2009.
Beneficiari: Screen Projects, SL.
Tipus: subvenció pluriennal.
Partida pressupostària: D/470000101/442D - A608.
Import: 650.000,00 euros.
Any 2009: 325.000,00 euros.
Finalitat: organització de les edicions de 2009 i 2010 de la fira i el festival LOOP.

Data concessió: 31 de març de 2009.

Beneficiari: Associació d’Editors en Llengua Catalana.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000102/442E - A608.
Import: 10.052,00 euros.
Finalitat: promoció de títols en català a la ràdio per Sant Jordi i Nadal 2009.

Beneficiari: Associació Lectura Fàcil.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000102/442E - A608.
Import: 39.300,00 euros.
Finalitat: activitats 2009.

Data concessió: 20 d’abril de 2009.
Beneficiari: Consell Català del Llibre Per a Infants i Joves.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000102/442E - A608.
Import: 68.000,00 euros.
Finalitat: activitats 2009.

Data concessió: 7 de maig de 2009.
Beneficiari: Associació Art Catalunya.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000101/442D - A608.
Import: 25.000,00 euros.
Finalitat: organització de la Nit dels Museus i les Galeries d’art de Catalunya 
2009.

Data concessió: 15 de maig de 2009.
Beneficiari: Fundació Jacint Verdaguer.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000102/442E - A608.
Import: 10.132,61 euros.
Finalitat: VI Mercat del Llibre Vell de Poesia.

Data concessió: 18 de maig de 2009.
Beneficiari: Federació Institut Professional del Còmic (FICOMIC).
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000102/442E - A608.
Import: 64.000,00 euros.
Finalitat: 27è Saló Internacional del Còmic de Barcelona.
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Data concessió: 2 de juny de 2009.
Beneficiari: Consell Català del Llibre per a Infants i Joves.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000102/442E - A608.
Import: 94.099,80 euros.
Finalitat: per a la campanya de difusió i promoció de la literatura infantil i juvenil 
a la premsa.

Data concessió: 16 de juny de 2009.
Beneficiari: Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000102/442E - A608.
Import: 8.000,00 euros.
Finalitat: Organització de la VI Fira del Llibre Ebrenc 2009.

Data concessió: 29 de maig de 2009.

Beneficiari: Jordi Raventós Barlam (Adesiara editorial).
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 5.715,95 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Jaume Huch Camprubí (edicions de L’Albí).
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 10.605,85 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Arola Editors, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 7.820,21 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Brotons & Mercadal, edicions musicals, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 21.318,06 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: La Busca edicions, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 6.168,86 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Edicions La Campana, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 6.844,74 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Editorial Casals, SA.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 3.316,78 euros.
Finalitat: producció editorial.
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Beneficiari: El cep i la nansa edicions (Francesc Mestres).
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 5.039,30 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Clivis Publicacions (Elisenda Climent).
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 7.060,13 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Combel editorial, SA.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 11.876,21 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Edicions Cossetània/Imatge 9.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 30.722,35 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Dux editorial, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 3.679,74 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Ediciones Don Bosco (Edebé).
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 11.684,57 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Edicions 62, SA.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import:  31.678,63 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Farell Editors i Dissenyadors, SCP.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 9.099,98 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Ediciones Glénat España, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 3.758,78 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Grup Editorial 62, SLU.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 18.140,60 euros.
Finalitat: producció editorial.
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Beneficiari: Inst. Recursos per la formació (IRIF), SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 10.687,19 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Juventud, SA.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 6.581,89 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Llançalletres editorial, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E
Import: 5.265,39 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Mediterrània, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 3.158,74 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Editorial Meteora, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import:  4.964,20 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Editorial Moll, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import:  5.038,53 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Onada Edicions, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 9.945,60 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Pagès editors, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E
Import:  35.088,89 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Publicacions Abadia de Montserrat, SA.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E
Import:  50.465,72 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Periferia Sheet Music/B. Agustín Díez Rodríguez.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 17.525,17 euros.
Finalitat: producció editorial.
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Beneficiari: RBA Libros, SA.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import:  17.977,03 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Editorial Miguel A. Salvatella, SA.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E
Import: 4.400,22 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Takatuka, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import:  9.987,06 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Tritó, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 27.118,18 euros.
Finalitat: producció editorial.

Beneficiari: Viena Serveis Editorials, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000102/442E.
Import: 6.409,03 euros.
Finalitat: producció editorial.

àREa DE DESENVOLUPamENT EmPRESaRIaL:

Beneficiari: Club Català de Cultura, SL.
Tipus: subvenció nominativa.
Partida pressupostària: D/470000110/442G - A604.
Import: 60.000,00 euros.
Finalitat: Club de Consum Cultural.
Data concessió: 7 d’abril de 2009.

SERVEI DE DESENVOLUPamENT EmPRESaRIaL

Subvencions de la línia de consultories (modalitat específica)

Beneficiari: Petit Explorador, SL.
Import: 3.630,00 euros.
Finalitat: Pla de màrqueting.
Partida pressupostària: D/470000501/442G A604.
Data de concessió: 30 de juny de 2009.

Tipus: subvenció pluriennal.
Objecte de la convocatòria: subvencions per abaratir el cost de les despeses fi-
nanceres derivades de l’obtenció d’avals i préstecs en les condicions establertes 
mitjançant conveni entre l’Institut Català de les Indústries Culturals i determinades 
entitats financeres.
Partida pressupostària: D/470000105/442G - A604.

Beneficiari: Fundació Privada Cultural Port d’Aiguadolç - Sitges.
Import: 168,41 euros.
Finalitat: Festival Internacional de Música “Concerts de Mitjanit” de Sitges
Data de concessió: 30 de març de 2009.
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Beneficiari: Editorial Alpina, SL.
Import: 949,85 euros.
Anualitat 2009: 733,13 euros.
Finalitat: Pandora.
Data de concessió: 21 d’abril de 2009.

Tipus: subvenció.
Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions mitjançant conveni d’apor-
tació reintegrable corresponents a l’any 2005
Partida pressupostària: –.

Beneficiari: Vèrtex Empresarial de Serveis Culturals, SL.
Import: 16.800 euros.
Finalitat: espectacle de carrer Freaks.
Data concessió: 15 de gener de 2009.

Beneficiari: Artristras, SCCL.
Import: 15.750 euros
Finalitat: espectacle de carrer Pandora.
Data concessió: 14 de maig de 2009.

Beneficiari: Mantis Arrugantis, SL.
Import: 20.817 euros.
Finalitat: espectacle de carrer Drako.
Data concessió: 23 de juny de 2009.

Tipus: subvenció.
Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions mitjançant conveni d’apor-
tació reintegrable corresponents a l’any 2006
Partida pressupostària: –.

Beneficiari: Discmedi, SA.
Import: 5.204 euros.
Finalitat: col·lecció de llibres i CD Music Còmics.
Data concessió: 22 de juny de 2009.

Beneficiari: Discmedi, SA.
Import: 19.125,40 euros.
Finalitat: CD Tom Jobim.
Data concessió: 6 de març de 2009.

Beneficiari: Edicions 62, SA.
Import: 97.468 euros.
Finalitat: llibre La nostra cuina.
Data concessió: 29 de juny de 2009.

Beneficiari: Discmedi, SA.
Import: 16.438,70 euros.
Finalitat: CD Tierra de calma.
Data concessió: 6 de març de 2009.

Beneficiari: Música Global, SL.
Import: 6.252 euros.
Finalitat: CD Air Lounge.
Data concessió: 18 de febrer de 2009.

Beneficiari: Música Global, SL.
Import: 1.176 euros.
Finalitat: CD Cris Juanico.
Data concessió: 30 de gener de 2009.
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Beneficiari: Picap, SL.
Import: 16.916,59 euros.
Finalitat: CD Raimon a l’Olympia
Data concessió: 22 de maig de 2009.

Beneficiari: Butaca Stage, SL.
Import: 22.000,24 euros
Finalitat: espectacle Pérez, el ratón de tus sueños.
Data concessió: 30 de març de 2009.

Beneficiari: Enciclopèdia Catalana.
Import: 25.947,75 euros.
Finalitat: DVD La millor Lloll.
Data concessió: 17 de febrer de 2009.

Tipus: subvenció.
Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions mitjançant conveni d’apor-
tació reintegrable corresponents a l’any 2007.
Partida pressupostària: 

Beneficiari: Discmedi, SA.
Import: 46.941,26 euros.
Finalitat: CD Cuba canta Serrat 2.
Data concessió: 19 de juny de 2009.

Tipus: subvenció.
Objecte de la convocatòria: concessió de subvencions mitjançant conveni d’apor-
tació reintegrable corresponents a l’any 2008
Partida pressupostària: –.

Beneficiari: Velvet Events, SCCL.
Import: 26.568,32 euros.
Finalitat: espectacle Maria Pagés al Liceu.
Data concessió: 4 de març de 2009.

Beneficiari: Primavera Sound, SL.
Import: 51.279,98 euros.
Finalitat: producció tècnica del festival Primavera Sound.
Data concessió: 6 de maig de 2009.

Beneficiari: Ibercamera, SA.
Import: 58.723 euros.
Finalitat: cicle de concerts a Barcelona i Girona.
Data concessió: 4 de març de 2009.

Beneficiari: Euroconcert, SL.
Import: 93.882,98 euros.
Finalitat: cicle de concerts Euroconcert a Barcelona.
Data concessió: 17 de juny de 2009.

Beneficiari: Visualsonora, SCCL.
Import: 88.975,49 euros.
Finalitat: Festival Cruïlla de Cultura a Barcelona
Data concessió: 29 de gener de 2009.

Beneficiari: Associació Cultural Castell de Peralada.
Import: 244.892,12 euros.
Finalitat: Festival Castell de Peralada.
Data concessió: 30 de juny de 2009.
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Beneficiari: Carro de Baco, SCP.
Import: 16.907 euros.
Finalitat: espectacle La mà.
Data concessió: 30 de juny de 2009.

àREa DE PROmOCIÓ:

Data concessió: 10 de març de 2009.
Beneficiari: Marta Oliveres Tortosa Manag. i Gestió Cultural, SL.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000198/442G - A605.
Import: 30.000,00 euros.
Finalitat: contribuir a les despeses de consolidació de la seva activitat durant l’any 
2009.

Data concessió: 11 de març de 2009.
Beneficiari: Estefania Benages Mas.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/470000198/442G - A605.
Import: 20.000,00 euros.
Finalitat: consolidació de les seves activitats de promoció, difusió i suport a les 
produccions d’arts escèniques.

Data concessió: 31 de març de 2009.
Beneficiari: Associació d’Editors en Llengua Catalana.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000199/442G - A605.
Import: 55.000,00 euros.
Finalitat: Participació a la Fira Internacional del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya 
09.

Data concessió: 2 d’abril de 2009.
Beneficiari: Associació d’Editors en Llengua Catalana.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000199/442G - A605.
Import: 55.000,00 euros.
Finalitat: participar a la London Book Fair 09.

Data concessió: 15 d’abril de 2009.
Beneficiari: Fundació Societat i Cultura.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000199/442G - A605.
Import: 15.000,00 euros.
Finalitat: realització del projecte Convivència Pyrénées Méditerranée.

Data concessió: 29 de maig de 2009.
Tipus: subvenció.
Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència no competitiva, a empreses i entitats per a l’assistència i 
participació en fires, festivals i mercats internacionals.
Partida pressupostària: D/470000199/442G - A605, D/482000198/442G - A605

Distribució:

Beneficiari: Catalina Aurich Teixidor.
Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: participació a la fira Art Show, Los Ángeles.
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Beneficiari: Domènech Jordà, Rafael (Oriol Galeria d’art).
Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: la participació a la fira ARCO 2009, a Madrid.

Beneficiari: ZB Difusión Cultural, SL.
Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: la participació a la fira ARCO 2009, a Madrid.

Beneficiari: Catalina Aurich Teixidor.
Import: 3.517,82 euros.
Finalitat: la participació a la fira Art Madrid 2009, a Madrid.

Beneficiari: Dauder Torruella, Silvia (Galeria ProjecteSD).
Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: la participació a la fira ARCO 2009, a Madrid.

Beneficiari: Nogueras Blanchard, SL.
Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: la participació a la fira ARCO 2009, a Madrid.

Beneficiari: Vidal Pelfort, Alonso Marcelino (Galeria Alonso Vidal)
Import: 3.745,57 euros.
Finalitat: la participació a la fira Art Madrid 2009, a Madrid.

Beneficiari: N2 Galeria Ignacio de Lassaletta y Asociado, SCP.
Import: 4.006,81 euros.
Finalitat: la participació a la fira Art Innsbruck, a Innsbruck, Àustria.

Beneficiari: 3 Punts Galeria, SL.
Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: la participació a la fira Art Madrid 2009, a Madrid.

Beneficiari: Adn Art Space, SL (ADN Galeria).
Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: la participació a la fira Volta Show NY 2009, a Nova York.

Beneficiari: Adn Art Space, SL (ADN Galeria).
Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: la participació a la fira ARCO 2009, a Madrid.

Beneficiari: Carbonell Fábregas, Pilar (Galeria Palma XII).
Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: la participació a la fira ARCO 2009, Madrid.

Beneficiari: Quinteiro Giner, M. Josepa (Galeria d’Art Anquin’s).
Import: 3.659,76 euros.
Finalitat: la participació a la fira Art Karlsruhe 2009, a Karlsruhe, Alemanya.

Beneficiari: Quinteiro Giner, M. Josepa (Galeria d’Art Anquin’s).Import: 4.666,22 
euros.
Finalitat: la participació a la fira ST-ART 2008, a Estrasburg, França.

Beneficiari: Artgràfic, SA (Galeria Joan Prats).
Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: la participació a la fira ARCO 2009, a Madrid.

Beneficiari: Alvarez Costa, Emilio.
Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: la participació a la fira ARCO 2009, a Madrid.

Beneficiari: ANESPE, SA (Galeria Estrany-de la Mota).
Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: la participació a la fira ARCO 2009, a Madrid.

Beneficiari: Espai 292, SL.
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Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: la participació a la fira Pulse New York, a Nova York.

Beneficiari: DUMACA, SL (Galeria Senda).
Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: la participació a la fira Pulse New York, a Nova York.

Beneficiari: DUMACA, SL (Galeria Senda).
Import: 4.777,26 euros.
Finalitat: la participació a la fira ARCO 2009, a Madrid.

Beneficiari: Espai 292, SL.
Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: la participació a la fira ARCO 2009, a Madrid.

Beneficiari: Polígrafa Obra Gràfica, SL.
Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: la participació a la fira ARCO 2009, a Madrid.

Beneficiari: Sicart i Batet, Ramon (Galeria Sicart).
Import: 3.656,14 euros.
Finalitat: la participació a la fira Circa Puerto Rico’’09, a San Juan de Puerto 
Rico.

Beneficiari: Promocions Artístiques de Barcelona, SL (G Llucià Homs).
Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: la participació a la fira ARCO 2009, a Madrid.

Beneficiari: Nogueras Blanchard, SL.
Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: la participació a la fira The Armory Show, a Nova York.

Beneficiari: Promociones Inmobiliarias y Artísticas, SL (Sala Dalmau).
Import: 4.732,51 euros.
Finalitat: la participació a la fira ART MADRID 2009, a Madrid.

Beneficiari: Edicions T Empresa Editorial, SL.
Import: 4.953,00 euros.
Finalitat: la participació a la fira ARCO 2009, a Madrid.

Beneficiari: Serveis de l’Espectacle Focus, SA.
Import: 7.429,50 euros.
Finalitat: la participació a la fira Mercartes 2008, a Sevilla.

Beneficiari: Polígrafa Obra Gràfica, SL.
Import: 7.429,50 euros.
Finalitat: la participació a la fira Pinta Art Fair 2008 , a Nova York.

Beneficiari: Polígrafa Obra Gràfica, S.L.
Import: 7.429,50 euros.
Finalitat: la participació a la fira Basel Miami Beach 2008, a Miami, EEUU.

Beneficiari: Espai 292, SL.
Import: 4.545,78 euros.
Finalitat: la participació a la fira Pulse Miami 2008, a Miami, EEUU.

Beneficiari: DUMACA, SL (Galeria Senda).
Import: 6.033,74 euros.
Finalitat: la participació a la fira París Photo 2008, a París.

Beneficiari: DUMACA, SL (Galeria Senda).
Import: 7.429,50 euros.
Finalitat: la participació a la fira Pulse Miami 2008, a Miami, EEUU.

Beneficiari: Editorial Gustavo Gili, SL.
Import: 3.680,46 euros.
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Finalitat: la participació a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2008, a 
Guadalajara, Mèxic.

Beneficiari: Promocions Artístiques de Barcelona, SL (G Llucià Homs).
Import: 7.429,50 euros.
Finalitat: la participació a la fira Pulse Miami 2008, a Miami, EEUU.

Beneficiari: Ferran Cano Darder.
Import: 7.429,50 euros.
Finalitat: la participació a la fira Art Miami 2008, a Miami, EEUU.

Beneficiari: Sicart i Batet, Ramon (Galeria Sicart).
Import: 6.856,59 euros.
Finalitat: la participació a la fira Pinta 2008, a Nova York, EEUU.

Beneficiari: Sicart i Batet, Ramon (Galeria Sicart).
Import: 5.155,27 euros.
Finalitat: la participació a la fira Photo Miami 2008, Miami, EEUU.

Beneficiari: ADN ART SPACE, SL (ADN Galeria)
Import: 7.429,50 euros.
Finalitat: la participació a la fira Photo Miami 2008, a Miami, EEUU.

Beneficiari: Omnium Ars, SL.
Import: 4.395,16 euros.
Finalitat: la participació a la fira Lineart 2008, a Gent, Bèlgica.

Beneficiari: Pujol & Amadó, SLL.
Import: 3.609,45 euros.
Finalitat: la participació a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2008, a 
Guadalajara, Mèxic.

Beneficiari: Ferrer Auxán, Rosa (El Quatre, sala d’art).
Import: 3.810,28 euros.
Finalitat: la participació a la fira ST-Art 2008, a Estrasburg, França.

Beneficiari: Nogueras Blanchard, SL.
Import: 7.429,50 euros.
Finalitat: la participació a la fira Art Basel Miami Beach 2008, a Miami, EEUU.

Beneficiari: Dauder Torruella, Silvia (Galeria ProjecteSD).
Import: 7.429,50 euros.
Finalitat: la participació a la fira Art Basel Miami 2008, a Miami, EEUU.

Beneficiari: Establecimientos Maragall, SA
Import: 6.620,19 euros.
Finalitat: la participació a la fira ST-Art 2008, a Estrasburg, França.

Beneficiari: Vidal Pelfort, Alonso Marcelino (Galeria Alonso Vidal).
Import: 4.187,98 euros.
Finalitat: la participació a la fira Arte Lisboa 2008, a Lisboa, Portugal.

àREa DE RECURSOS:

Data concessió: 14 d’abril de 2009.
Beneficiari: ACEDE, Associació Catalana d’Execuctius i Directius.
Tipus: subvenció.
Partida pressupostària: D/482000100/442G - A600.
Import: 5.850,00 euros.
Finalitat: localització catalana del projecte “Educar para crear”: versió catalana del 
web.

(10.112.099)

*
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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL

ORDRE
AAR/275/2010, de 7 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts 
per fomentar la producció i comercialització dels productes agroalimentaris de 
qualitat d’origen animal, i es convoquen els corresponents a l’any 2010.

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural té com a objectiu, entre 
d’altres, impulsar la producció de productes agroalimentaris de qualitat, entre els 
quals hi ha els d’origen animal.

En aquest sentit es considera convenient donar suport a aquest àmbit de la pro-
ducció mitjançant diferents activitats de foment i per això s’estableix una línia d’ajut 
destinada a incentivar l’aplicació de programes de producció de productes agroa-
limentaris de qualitat d’origen animal que impliquen a totes i cada una de les fases 
de producció i comercialització (de la granja a la taula), mitjançant la contribució 
al finançament de les despeses derivades de l’assistència tècnica necessària per al 
desenvolupament i la posada en funcionament d’aquests programes de producció, 
així com de certes despeses que suposen la seva implantació, entre aquestes els 
costos derivats de la realització de controls de qualitat efectuats per tercers.

Actualment, el marc del foment de la producció i la comercialització dels productes 
agroalimentaris de qualitat d’origen animal, consisteix en un règim d’ajuts sotmès 
al que estableix el Reglament (CE) 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, 
sobre l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i 
mitjanes empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i que modifica 
el Reglament (CE) 70/2001 (DOUE L-358, de 16.12.2006). Aquests ajuts van ser 
convocats per primer cop l’any 2008, mitjançant l’Ordre AAR/191/2008, de 28 
d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per fomentar la produc-
ció i comercialització dels productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal, 
i es convoquen els corresponents a l’any 2008, d’acord amb les bases reguladores 
comunicades a la Comissió Europea per part de l’Administració General de l’Estat, 
en funció del que preveu l’article 20.1 del Reglament de la Comissió esmentat, qui 
li va assignar el número d’ajut XA-297/2007.

Les bases reguladores d’aquesta Ordre respecten el contingut essencial del rè-
gim d’ajuts comunicat a la Comissió i només introdueix certs aspectes relatius a la 
simplificació documental en el marc de l’aplicació de la normativa vigent en l’àmbit 
d’accés electrònic als ciutadans i als serveis públics i sobre finances públiques de 
Catalunya.

Conseqüentment, valorada la conveniència de fomentar la producció i comercia-
lització de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal mitjançant un ajut 
econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a pro-
posta de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, 
i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

ORDENO:

Article 1
Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar la producció i 

comercialització de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal, que es 
publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2
2.1 Convocar els ajuts corresponents a l’any 2010, destinats a fomentar la pro-

ducció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal, 
d’acord amb les bases reguladores aprovades a l’article 1 precedent.
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2.2 El termini de presentació de les sol·licituds serà de 30 dies naturals, que 
computa des de l’endemà de la publicació de l’Ordre al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya (DOGC).

2.3 Els ajuts d’aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària 
D/770000115/6131 dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural per a l’any 2010, dotada amb un import màxim de 600.000,00 euros.

2.4 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei de Denominacions i 
Marques.

2.5 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona 
titular de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries. 
A aquest efecte es nomena una comissió de valoració que serà l’òrgan col·legiat 
encarregat de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada pel subdirector o subdirec-
tora general de Qualitat Agroalimentària, el subdirector o subdirectora general de 
Ramaderia i el/la cap del Servei de Denominacions i Marques.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució de concessió i notificar-la per 
escrit a la persona sol·licitant serà de cinc mesos, a comptar a partir de la data en 
què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució 
expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general d’Alimentació, Qua-
litat i Indústries Agroalimentàries, que no exhaureix la via administrativa, es 
podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà 
de la notificació de la resolució, sens perjudici que se’n pugui interposar qualsevol 
altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu es podrà interposar recurs d’alçada davant el 
conseller o consellera d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini de 
tres mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per resoldre 
i notificar tal com estableix l’apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics al web http://www.gencat.cat/dar/ajuts, 
fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s’exposaran al tauler d’anuncis de les 
dependències del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Els ajuts 
que superin els 3.000 euros es publicaran, a més, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC).

DISPOSICIÓ aDDICIONaL

Aquests ajuts tenen naturalesa d’ajut d’Estat per la qual cosa la Comissió Europea 
pot emetre una decisió per la qual tant les bases reguladores i la convocatòria com 
les resolucions de concessió podran ser modificades, si escau, per adaptar-se als 
termes del pronunciament esmentat.

DISPOSICIÓ fINaL

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

Barcelona, 7 de maig de 2010

JOaqUIm LLENa I CORTINa

Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
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aNNEX

Bases reguladores

—1 Objecte dels ajuts
L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és regular els ajuts per fomentar la 

producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat d’origen 
animal de Catalunya.

—2 Definicions
2.1 A efectes d’aquestes bases reguladores seran aplicables les definicions pre-

vistes a l’article 3 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal i, pel que fa a la 
definició de microempresa, petita i mitjana empresa, al Reglament (CE) 800/2008, 
de la Comissió, de 6 d’agost, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts 
compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat.

2.2 Tanmateix, s’entendrà per:
a) Productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal: la carn, la llet, els ous, 

la mel i els cargols de terra destinats al consum humà, obtinguts a partir d’animals 
de producció d’explotacions que participen en programes de producció de qualitat 
i que siguin produïts d’acord amb el que s’hi disposa.

b) Programa de producció de qualitat: és el que apliquen les persones productores 
amb la finalitat que, mitjançant mecanismes de control encomanats a entitats inde-
pendents, s’aconsegueixi un producte de qualitat amb un nivell d’exigència diferent 
al que estableix la legislació vigent, i que impliquin totes les fases de producció i 
comercialització.

—3 Persones beneficiàries
3.1 Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones jurídiques associatives 

de l’àmbit agrari amb domicili social a Catalunya que reuneixin la condició de mi-
croempresa, petita o mitjana empresa (pime) d’acord amb el que estableix l’annex 
I del Reglament (CE) 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost, sobre definició de 
pime, que siguin titulars de programes de producció de qualitat i que compleixin 
els requisits que estableix l’apartat següent.

3.2 Les entitats beneficiàries que sol·licitin ajut han de complir els requisits 
següents:

a) Desenvolupar un programa de producció de qualitat que es plasmarà en una 
memòria descriptiva en la qual es farà constar, com a mínim, el següent:

Descripció dels sistemes de producció i processament utilitzats al llarg de tota 
la cadena de producció.

Descripció del sistema de traçabilitat utilitzat per al seguiment d’animals i pro-
ductes i, en el seu cas, del sistema d’identificació animal.

Relació de les explotacions, escorxadors, indústries agroalimentàries i altres esta-
bliments que participen en el programa, distribució de responsabilitats i contractes 
entre els agents participants en el programa. En cas de producció de carn i ous, haurà 
d’indicar-se la relació de punts de venda o la relació de destinataris finals.

Codi d’autorització o registre oficial assignat per l’autoritat competent a cada 
agent participant, que acrediti el compliment dels requisits exigits per la normativa 
vigent per a l’exercici de l’activitat corresponent.

Reglament de control, en el qual s’ha d’especificar: el programa de visites d’ins-
pecció i periodicitat a explotacions, escorxadors, indústries agroalimentàries, punts 
de venda i altres establiments participants en el programa, sistema de mostreig i 
número de mostres preses en cada fase del procés i el protocol de realització dels 
controls en totes les fases de producció.

b) Encomanar l’aplicació de les accions previstes al reglament de control establert 
en el punt anterior, a un organisme independent de control que estigui acreditat per 
una entitat d’acreditació segons el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i seguretat indus-
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trial, d’acord amb la norma EN 45011, relativa als requisits generals per a entitats 
que realitzin certificació de productes, en l’àmbit agroalimentari.

c) Els laboratoris on es realitzin les anàlisis de les mostres per a l’avaluació dels 
paràmetres físics, químics i sanitaris dels animals i dels productes agroalimentaris 
de qualitat d’origen animal que es considerin en els respectius reglaments de con-
trol, hauran de complir la norma UNE EN ISO/IEC 17025, per la qual s’estableixen 
els requisits generals relatius a la competència tècnica dels laboratoris d’assaig i 
calibratge per a la seva acreditació.

d) Comercialitzar en establiments inclosos en el programa de producció de 
qualitat, com a mínim un 75% dels animals i dels productes agroalimentaris de 
qualitat d’origen animal inscrits al programa.

En els casos en què els animals i productes agroalimentaris de qualitat d’origen 
animal destinats al consum no arribin al percentatge esmentat, l’ajut es reduirà fins 
a la proporció d’animals i productes agroalimentaris de qualitat d’origen animal 
realment comercialitzats.

e) El programa de producció de qualitat haurà de tenir un sistema d’etiquetatge 
facultatiu. En el cas de carn de vacum, de carn d’aviram i d’ous, aquest sistema 
d’etiquetatge facultatiu hauran de ser el que estableix la legislació vigent. En el cas 
de la llet, el programa de producció de qualitat haurà de complir la normativa sobre 
implantació de sistemes d’assegurament de la qualitat per a la millora integral de 
la qualitat de la llet.

—4 Activitats subvencionables
4.1 Seran subvencionables les activitats del programa de producció de qualitat 

següents:
a) Assistència tècnica per a l’estudi de mercats i per al disseny i creació de pro-

ductes agroalimentaris de qualitat d’origen animal.
b) Implantació de programes de producció de qualitat.
c) Formació del personal específicament relacionat amb el programa de pro-

ducció de qualitat.
d) Certificació dels programes de producció de qualitat implantats.
4.2 Els ajuts previstos es concediran a les activitats realitzades durant l’any 

2010.

—5 Tipus i quantia dels ajuts
5.1 L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasi-

onades per les activitats subvencionables.
5.2 La quantia màxima destinada a aquest ajut i l’aplicació pressupostària a la 

qual s’ha d’imputar és la que es determina a l’article 2.3 de l’Ordre.
5.3 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció de la dispo-

nibilitat pressupostària i d’acord amb els criteris de prioritat i atribució que estableix 
l’apartat 6 d’aquestes bases reguladores. Així mateix, no haurà de superar el límit de 
finançament establert a l’article 14 del Reglament (CE) 1857/2006, de la Comissió, 
de 15 de desembre.

5.4 Els programes que es presentin de conformitat amb el que estableixen 
aquestes bases reguladores s’ajustaran a les limitacions següents:

a) Com a màxim un programa podrà percebre aquests ajuts durant cinc exer-
cicis.

b) Cada programa només podrà percebre durant tres exercicis el percentatge 
màxim d’ajut fixat per a cada exercici.

c) Quan un programa rebi aquests ajuts durant quatre o cinc exercicis, l’import 
que es podrà percebre serà, com a màxim, el 40% de les despeses del quart exercici 
i el 30% del cinquè.

d) Les subvencions destinades a finançar les activitats previstes a les lletres a) 
i c) de l’apartat 4.1 d’aquestes bases reguladores només es podran concedir durant 
un exercici.

e) Les subvencions destinades a finançar l’activitat prevista a la lletra b) de 



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.201037464

Disposicions

l’apartat 4.1 d’aquestes bases reguladores només es podran percebre durant dos 
exercicis consecutius, sempre que es tracti de programes de nova creació.

—6 Criteris d’atribució i prioritat
6.1 Les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb els criteris objectius i la ponderació 

següents:
a) Programes de producció de qualitat que comercialitzin un major volum, segons 

l’espècie, de productes agroalimentaris d’origen animal de qualitat: d’1 a 5 punts.
b) Programes de producció de qualitat que tinguin un major número d’explota-

cions ramaderes: d’1 a 5 punts.
c) Programes de producció de qualitat amb explotacions que mantinguin races 

autòctones en règims extensius, d’acord amb el que estableixi la norma reglamen-
tària corresponent: d’1 a 5 punts.

d) Programes de producció de qualitat següents:
d.1) Denominació d’Origen Protegida (DOP) o Indicació Geogràfica Protegida 

(IGP), Marca de qualitat alimentària de Catalunya (Marca Q) i ramaderia ecològica: 
6 punts.

d.2) Etiquetatges facultatius: 5 punts.
d.3) Marques privades i altres: 3 punts.
6.2 Les entitats sol·licitants que no obtinguin una puntuació mínima de 10 punts 

no podran beneficiar-se d’aquests ajuts.
6.3 En el cas que més d’una entitat sol·licitant obtingués la mateixa puntuació, 

per establir-ne la prioritat, s’aplicaran els criteris de l’apartat 6.1 en l’ordre que s’hi 
estableix.

—7 Concurrència amb altres ajuts
Sens perjudici del que preveu l’article 19 del Reglament (CE) 1857/2006, de la 

Comissió, de 15 de desembre, els ajuts regulats en aquestes bases en cap cas podran 
superar, aïlladament o en concurrència amb d’altres subvencions o ajuts d’altres ad-
ministracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, destinats 
a la mateixa finalitat, el 100% del cost de les activitats subvencionables.

—8 Sol·licituds i documentació
8.1 Les sol·licituds per acollir-se a les subvencions que regulen aquestes bases 

s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat que es pot descarregar des del web 
http://www.gencat.cat/dar/ajuts. Aquestes sol·licituds s’adreçaran a la Direcció 
General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i s’han de presentar 
preferentment als serveis centrals del Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans que estableix la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, en el termini màxim que estableix la convocatòria. 
Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

8.2 Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que es relaciona a 
continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi 
presentat anteriorment al Departament i de la qual no hagin variat les dades i 
continuïn vigents. En aquest cas caldrà indicar en l’imprès de sol·licitud en quin 
procediment, campanya o any i unitat del Departament es va aportar la documen-
tació requerida:

a) Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi 
mitjançant el DNI, NIF, NIE o qualsevol altre document que l’acrediti en cas de no 
haver autoritzat al Departament a obtenir aquesta informació d’acord amb el que 
estableix l’apartat 8.4 d’aquestes bases reguladores.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi 
constància.

c) Fotocòpia compulsada de les escriptures i/o dels estatuts registrats de l’entitat 
sol·licitant.

d) Certificat actualitzat d’inscripció al registre administratiu corresponent, excepte 
que sigui un registre gestionat pel Departament en què no caldrà aportar-la.
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e) Certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per 
sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.

f) Declaració de l’empresa sol·licitant relativa a pime, model I-5173-B.
g) En el cas dels programes de qualitat no autoritzats pel Departament, s’ha de 

presentar una memòria descriptiva del programa de qualitat en el cas de les actu-
acions b), c), d) de l’article 4.1 en el qual s’incloguin:

Els requisits de producció i tots els operadors (explotacions, escorxadors, sales 
d’especejament, punts de venda i altres establiments participants en el programa), 
d’acord amb l’apartat 3 d’aquestes bases reguladores.

Previsió dels quilograms o litres de productes comercialitzats dins del programa 
de qualitat.

Identificació de l’entitat de certificació que durà a terme la certificació del pro-
grama presentat i que estigui acreditada per la norma EN 45011.

Règim de sancions previst per l’entitat de certificació en el qual es tipifiquin i es 
classifiquin les infraccions per l’incompliment del programa.

Identificació del laboratori que durà a terme les anàlisis incloses al reglament de 
control, i que ha de complir la norma UNE EN ISO/IEC 17025 per la qual s’establei-
xen els requisits tècnics generals relatius a la competència tècnica dels laboratoris 
d’assaig i de calibratge per a la seva acreditació.

h) Previsió dels quilograms o litres de productes comercialitzats dins del pro-
grama de qualitat per l’any de la tramitació de l’ajut i volum de producció de l’any 
anterior.

i) En cas que el programa inclogui races autòctones, documentació acreditativa 
d’inscripció al llibre genealògic de races autòctones.

j) Reglament de control detallat en el cas de les actuacions b), c), i d) de l’article 
4.1, tant dels requisits obligatoris com facultatius segons l’espècie, de l’any en curs 
que inclogui el nombre de visites, la periodicitat i les comprovacions que es faran a 
cada visita; així com tots els operadors, el mètode de mostreig i el nombre de mostres 
previstes i les anàlisis que es faran, amb indicació del substrat i l’anàlit.

k) Pressupost previst o factura proforma de les despeses derivades de l’apli-
cació del programa de qualitat per les quals se sol·liciti l’ajut en el cas de totes les 
actuacions.

l) En cas de sol·licitar ajut per a l’activitat subvencionable a) indicada a l’article 
4.1, per a la creació de nous programes de qualitat caldrà presentar la memòria des-
criptiva de l’estudi o del projecte de disseny i creació del programa de qualitat.

m) En cas que la despesa subvencionable superi la quantia de 12.000 euros en el 
supòsit de subministraments de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, la persona beneficiària ha de presentar tres ofertes 
de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a 
la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte que per les característiques 
especials de les despeses subvencionables no hi hagi al mercat un nombre suficient 
d’entitats que ho subministrin o prestin.

En cas que no es triï l’oferta més econòmica o que al mercat no hi hagi un nombre 
suficient de proveïdors, cal presentar una memòria explicativa que ho justifiqui.

8.3 L’imprès de sol·licitud, que ha d’especificar les activitats subvencionables 
d’acord amb l’apartat 4.1 i els imports sol·licitats per a cada una, ha d’incloure, entre 
d’altres, declaracions responsables sobre els aspectes que es relacionen a continuació 
i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

a) El compliment de tots els requisits establerts en aquestes bases.
b) Que el compte corrent on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut que figura a la 

sol·licitud pertany a la persona beneficiària de l’ajut.
c) No estar sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona 

beneficiària que estableixen l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002 pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

d) Haver sol·licitat, si escau, altres ajuts de les administracions públiques per a 
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la mateixa finalitat, llevat del supòsit previst a l’apartat 7 d’aquestes bases, referit 
a la concurrència amb altres ajuts. En cas d’haver obtingut subvencions per a les 
mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions 
o entitats públiques nacionals o internacionals, cal especificar la quantia, la data 
de concessió i l’ens concedent.

e) El compliment de la quota de reserva per a la integració social de personal 
discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

f) L’empresa és una microempresa, petita o mitjana empresa, d’acord amb el 
que estableix l’annex I del Reglament (CE) 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost 
(DOUE L-214, de 9.8.2008) sobre definició de pime.

g) En el supòsit que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, 
declaració conforme l’empresa beneficiaria ha previst, conjuntament amb els agents 
socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i 
d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball.

h) En el cas d’entitats, declaració responsable que abasti:
Les remuneracions que percep el personal directiu de l’entitat subvencionada; 

entenent per directiu o directiva la persona que exercita funcions executives i 
d’administració.

El compromís de donar publicitat a les remuneracions esmentades en la memòria 
que s’adjunta amb els estats comptables.

El compromís de les entitats de mantenir, en el marc de la relació laboral preexistent 
i durant el període de vigència de la subvenció, l’estructura retributiva esmentada.

El compliment de les regles establertes pels apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article 90 bis, 
del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat per Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

8.4 La presentació de la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessada 
comportarà l’autorització del Departament per a obtenir els certificats o verificar 
les dades necessàries per a la tramitació de l’ajut que hauran d’emetre altres ad-
ministracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament 
l’autorització esmentada, mitjançant l’imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el 
certificat o els certificats corresponents.
—9 Compromisos i obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions i els compromisos que 
es detallen a continuació i que accepten expressament mitjançant la sol·licitud:

a) Comunicar per escrit al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les 
activitats subvencionades, tan aviat com es conegui i, en tot cas, amb anterioritat 
a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts, amb especificació de la 
quantia, la data de concessió i l’ens concedent.

b) Comunicar per escrit al Departament, i abans de la seva realització, els canvis 
a les actuacions i als pressupostos presentats inicialment, degudament motivats, 
els quals ha d’acceptar l’òrgan que concedeix la subvenció amb caràcter previ a la 
seva realització.
—10 Tramitació i resolució

10.1 El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concur-
rència competitiva.

10.2 La comissió de valoració podrà sol·licitar tots els documents i els informes 
que consideri necessaris per a l’elaboració de l’informe d’avaluació.

10.3 Quan les sol·licituds qualificades auxiliables superin la disponibilitat 
pressupostària, la comissió de valoració proposarà l’assignació dels fons, d’acord 
amb els criteris d’atribució i, si escau, les prioritats, establerts a l’apartat 6 d’aquestes 
bases reguladores, i procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de la subvenció.

10.4 D’acord amb la documentació presentada i l’informe de la comissió de la 
valoració, l’òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l’òrgan 
competent per emetre resolució.
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10.5 En la resolució de concessió hi ha de figurar, com a mínim, el número 
d’identificació de l’ajut estatal assignat per la comissió, l’import màxim de l’ajut, 
les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el termini d’execució 
i de justificació de les actuacions subvencionades, el caràcter d’ajut d’Estat, així 
com esment exprés al Reglament (CE) 1857/2006 que regeix aquest règim d’ajuts, 
juntament amb el títol i la referència de publicació en el DOUE, i la procedència dels 
fons amb els quals es finança l’ajut. Així mateix, s’ha de fer constar que la fermesa 
de la resolució de concessió de l’ajut comporta que la persona beneficiària declara 
de manera tàcita que està al corrent de les seves obligacions amb l’Administració 
tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.

10.6 La resolució de concessió es pot modificar en cas d’alteració de les condicions 
que van determinar l’atorgament, ja siguin les relatives a la persona beneficiària o 
com a conseqüència d’una decisió de l’Administració. Així mateix es pot modificar 
com a conseqüència del pronunciament de la Comissió Europea sobre l’adequació 
o la compatibilitat del règim d’ajuts a la normativa comunitària.

—11 Justificació i pagament
11.1 Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels 

ajuts durant l’any natural de la convocatòria i justificar-les i pagar-les abans del 31 
de gener de l’any següent a la concessió de l’ajut.

11.2 Els òrgans competents del Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Social comprovaran d’ofici el compliment dels requisits per accedir als 
ajuts, d’acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud i la informació 
disponible a les bases de dades i registres. A aquests efectes les persones benefi-
ciàries han de facilitar tota la informació complementària que els sigui requerida 
pel Departament.

11.3 Per justificar les actuacions realitzades cal presentar la següent docu-
mentació:

a) Les factures corresponents.
b) Un comprovant de pagament ja sigui xec nominatiu, rebut bancari, transfe-

rència bancària o altres de valor probatori equivalent.
c) L’extracte bancari que justifiqui el pagament, mitjançant documents origi-

nals.
Els justificants han d’indicar amb tota claredat a quins conceptes del pressupost 

previst, o de la factura proforma, presentats amb la sol·licitud, es refereixen.
11.4 En cas de sol·licitar les activitats subvencionables indicades a l’article 4.1.a), 

b) i c), caldrà presentar, a més,, una memòria descriptiva de les actuacions realitzades 
i, en cas que correspongui, un exemplar del material subvencionat.

11.5 En cas de sol·licitar l’activitat subvencionable indicada a l’article 4.1.d), per 
justificar les actuacions realitzades caldrà presentar, a més, mitjançant documents 
originals:

Memòria que confeccionarà l’entitat de certificació on es justifiquin de manera 
detallada les visites realitzades, les anàlisis realitzades i les comprovacions que s’han 
realitzat a cada operador, d’acord amb el reglament de control presentat, així com els 
resultats d’aquests controls i les actuacions que s’han realitzat en conseqüència.

Certificat de l’entitat de certificació segons el qual com a mínim el 75% dels 
productes o animals del programa s’han comercialitzat en establiments inclosos en 
el programa i els quilograms o litres de producte comercialitzat dins del programa 
de qualitat.

11.6 En cas que l’entitat de certificació no disposi, en el moment de la justificació 
de l’ajut, de l’acreditació, d’acord amb l’apartat 3.2.b) d’aquestes bases reguladores, 
haurà de demostrar documentalment que la seva sol·licitud d’acreditació ha estat 
admesa a tràmit per una entitat d’acreditació, d’acord amb els procediments esta-
blerts al Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, que aprova el Reglament de la 
infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial.

11.7 El pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels 
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serveis competents del Departament segons la qual l’activitat i la despesa realitzades 
estan degudament justificades.

11.8 Les persones beneficiàries, per poder rebre l’import de l’ajut, han d’estar 
al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i les obligacions socials amb la Tresoreria General de Seguretat Social, 
així com no tenir deutes de cap tipus amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà 
aportar els certificats acreditatius en el cas de l’autorització al Departament a què 
fa referència l’apartat 8.4 d’aquestes bases reguladores.

11.9 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació 
que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura 
de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb el que estableix el Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.

—12 Invalidesa de la resolució i reintegrament de les quantitats percebudes 
indegudament

12.1 Són causes d’invalidesa de la resolució de concessió, que comporten 
l’obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l’article 36 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12.2 També es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes i l’exi-
gència de l’interès de demora corresponent des del moment del pagament de la 
subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, en els casos 
que estableixen l’article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i l’article 99 
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya. Així mateix, es procedirà al reintegrament 
en el cas d’una Decisió de la Comissió Europea que declari la incompatibilitat del 
règim d’ajuts amb la normativa comunitària.

12.3 El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les dis-
posicions generals sobre procediments administratius que preveu el títol VI de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i el procediment administratiu comú, sens perjudici de les especialitats que 
estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre.

—13 Inspecció i control
Els òrgans competents del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per comprovar 
les dades que justifiquen l’atorgament de l’ajut i d’inspeccionar per comprovar que 
es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i compromisos establerts en 
aquestes bases reguladores.

—14 Infraccions i sancions
El règim sancionador aplicable a aquesta línia d’ajuts és el que preveu el Decret 

legislatiu 3/2002, de 24 de setembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, sens perjudici de les especialitats que puguin derivar 
de la normativa sectorial aplicable.

(10.126.015)
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ORDRE
AAR/276/2010, de 10 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 
ajuts destinats a fomentar les races autòctones en perill d’extinció, i es convoquen 
les corresponents a 2010.

El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural té com a objectiu i 
finalitat, entre d’altres, el foment de les races autòctones en perill d’extinció i l’im-
puls al manteniment i la conservació del patrimoni genètic que suposen aquestes 
races en perill d’extinció, per tal que se’n puguin beneficiar les organitzacions o 
associacions de ramaders reconegudes a l’àmbit territorial de Catalunya.

Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment 
efectiu, d’acord amb el marc jurídic actual, aquests ajuts es varen sotmetre al Regla-
ment (CE) 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, sobre aplicació 
dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts estatals per a les petites i mitjanes empreses 
dedicades a la producció de productes agrícoles i que modifica el Reglamento (CE) 
70/2001 (DOUE L-358, de 16.12.2006). Per aquest motiu, l’Administració General 
de l’Estat va comunicar a la Comissió Europea aquest règim d’ajuts, d’acord amb el 
que preveu l’article 20.1 del Reglament de la Comissió esmentat, i li ha estat assignat 
el número d’ajut XA-298/2007.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector mitjançant 
un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, en ús 
de les atribucions que m’han estat conferides,

ORDENO:

Article 1
Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al foment de les races autòctones 

en perill d’extinció, les quals es publiquen a l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2
2.1 Convocar per al 2010 els ajuts destinats al foment de les races autòctones 

en perill d’extinció, d’acord amb les bases reguladores aprovades a l’article 1 pre-
cedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes, que computa des de 
l’endemà de la publicació de l’Ordre en el DOGC.

2.3 Els ajuts d’aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària 
AG03D/782000114/6121/0042 dels presupostos del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural per a l’any 2010, dotada amb un import màxim de 
135.121,09 euros.

2.4 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei de Producció Rama-
dera.

2.5 L’òrgan competent per a emetre la resolució sobre les sol·licituds és el director 
o la directora general d’Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes es nomena una 
comissió de valoració que serà l’òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds 
d’ajuts, formada pel subdirector o la subdirectora general de Ramaderia, el/la cap 
del Servei de Producció Ramadera i el/la cap del Servei de Sanitat Animal.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona 
sol·licitant serà de sis mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de 
presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es 
considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució de concessió del director o la directora general d’Agri-
cultura i Ramaderia que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar 
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recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de 
la resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es 
consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural es podrà interposar en el termini de tres 
mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per a resoldre i 
notificar tal com estableix l’apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics en el web http//:www.gencat.cat/dar/
ajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s’exposaran en el tauler d’anuncis 
de les dependències del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 
Els ajuts que superin els 3.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC).

DISPOSICIÓ fINaL

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

Barcelona, 10 de maig de 2010

JOaqUIm LLENa I CORTINa

Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

aNNEX

Bases reguladores

—1 Objecte dels ajuts
1.1 L’objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és el foment de les races 

autòctones en perill d’extinció.

—2 Persones beneficiàries
Poden presentar la sol·licitud d’ajut les organitzacions o les associacions de per-

sones ramaderes reconegudes pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural que compleixin els requisits següents:

a) Que no tinguin ànim de lucre.
b) Que acreditin que el conjunt de les persones ramaderes que les integren dis-

posa d’un mínim del 60% de les reproductores de la raça o les races de protecció 
especial, inscrites al llibre genealògic corresponent.

c) Que compleixin els requisits que exigeixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com els que estableix 
l’annex I del Reglament (CE) 800/2008, de 6 d’agost, pel qual es declaren determi-
nades categories d’ajut compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 
87 i 88 del Tractat (Reglament general d’exempció), pel que fa a la definició de 
petita i mitjana empresa.

d) Que estiguin oficialment reconegudes per a la gestió del llibre o llibres gene-
alògics de la raça o les races en perill d’extinció, i garantir en els estatuts l’absència 
del tracte discriminatori pels criadors.

e) Que en els seus estatuts es garanteixi la participació democràtica dels membres 
i l’accés dels no-membres als beneficis que percebin els associats que procedeixin 
de les administracions públiques.

—3 Actuacions subvencionables
Són subvencionables les actuacions següents:
a) Realització d’estudis i estadístiques sobre aspectes etnològics, zootècnics 

i productius de les espècies, així com de la seva caracterització morfològica i 
reproductiva.
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b) Educació, formació i divulgació de coneixements científics en matèria zo-
otècnia.

c) Organització de certàmens ramaders i la seva participació.
d) Creació o manteniment de llibres genealògics.
e) Elaboració de programes de conservació, millora genètica i la seva posada 

en funcionament.
f) Creació de bancs de germoplasma, semen i embrions congelats o reserva en 

viu en centres autoritzats oficialment.

—4 Tipus i quantia dels ajuts
4.1 L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses deta-

llades a l’apartat 3 precedent.
4.2 Les activitats de les lletres a) i e) de l’apartat anterior han de ser dutes a 

terme per centres de recerca o desenvolupament i signades per un responsable 
d’aquests.

4.3 L’import de l’ajut no pot ser superior a 60.000 euros per raça i anualitat.
4.4 No obstant això, el finançament de les actuacions que preveuen les lletres 

a), b), c) i d) de l’apartat 3 d’aquestes bases és, com a màxim, del 100%, i respecte 
de les lletres e) i f) del mateix apartat no podrà ser superior al 70% i 40% del seu 
cost, respectivament.

4.5 En tot cas, l’import rebut per les organitzacions o les associacions de 
persones ramaderes beneficiàries de l’ajut, per la suma dels paràgrafs a), b) i c) de 
l’apartat 3 d’aquestes bases reguladores no pot excedir els 100.000 euros durant el 
període de l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, d’acord amb 
el Reglament (CE) 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, sobre l’aplica-
ció dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts estatals per a les petites i mitjanes 
empreses dedicades a la producció de productes agrícoles i pel qual es modifica el 
Reglament (CE) 70/2001, al qual se sotmeten aquests ajuts.

4.6 La quantia màxima destinada a aquest ajut i l’aplicació pressupostària a la qual 
s’ha d’imputar és la que es determina en l’article 2.3 de l’Ordre de convocatòria.

4.7 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de 
sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària i d’acord amb els criteris d’atribució 
i prioritat que estableix l’apartat 5 d’aquestes bases reguladores.

—5 Criteris d’atribució i prioritats
5.1 En el cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació 

pressupostària disponible per a aquests ajuts, s’atendran les sol·licituds prioritzant 
les de les entitats de segon grau que agrupin associacions de criadors d’animals de 
races pures en perill d’extinció.

5.2 En cas que un cop ordenades les sol·licituds, d’acord amb la prioritat esta-
blerta a l’apartat anterior, se superin les disponibilitats pressupostàries, es proce-
dirà a efectuar un prorrateig, entre les entitats beneficiàries de les subvencions, de 
l’import global màxim previst a la convocatòria.

—6 Concurrència amb altres ajuts
Els ajuts que regulen aquestes bases són compatibles amb altres que per a la 

mateixa finalitat puguin concedir altres administracions públiques o ens públics 
o privats, nacionals o internacionals, sempre que l’import total de les subvencions 
percebudes per cada persona beneficiària no superi la intensitat màxima de l’ajut 
que estableix el Reglament (CE) 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre.

—7 Sol·licituds i documentació
7.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’han de formalitzar en imprès 

normalitzat que es podrà descarregar des del web http://www.gencat.cat/dar/ajuts, 
o obtenir en qualsevol dependència del Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural. Aquestes sol·licituds s’han d’adreçar al director o la directora general 
d’Agricultura i Ramaderia, s’han de presentar en les oficines comarcals del De-
partament, preferentment, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts 
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en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, dins el termini establert en la convocatòria. 
Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

7.2 Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que es relaciona a 
continuació. No obstant, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi presen-
tat anteriorment al Departament i de la qual no hagin variat les dades i continuïn 
essent vigents. En aquest cas, quan s’iniciï el procediment administratiu en una 
oficina del Departament diferent de la que es va presentar la documentació caldrà 
indicar en l’imprès de sol·licitud en quin procediment, campanya o any i unitat del 
Departament es va aportar la documentació requerida.

a) Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi 
mitjançant el DNI, NIF, NIE o qualsevol altre document que l’acrediti, en cas de 
no haver autoritzat al Departmanent a obtenir aquesta informació, d’acord amb el 
que estableix l’apartat 7.4.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi 
constància.

c) Fotocòpia compulsada de les escriptures i/o estatuts registrats de l’entitat 
sol·licitant.

d) Certificat de l’acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per 
a sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos corresponents.

e) Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent 
emès l’any 2010. En cas que es tracti d’un registre gestionat pel Departament no 
caldrà aportar cap certificació d’inscripció.

f) En el cas que la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 euros 
de cost per execució d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament 
de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència 
tècnica, la persona beneficiària ha de presentar tres ofertes de diferents proveïdors, 
amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o 
el lliurament del bé, excepte que per les característiques especials de les despeses 
subvencionables no hi hagi al mercat un nombre suficient d’entitats que ho submi-
nistrin o prestin. En cas que no es triï l’oferta més econòmica o que al mercat no 
hi hagi un nombre suficient d’empreses proveïdores, cal presentar una memòria 
explicativa que ho justifiqui.

g) Memòria i pressupost detallat de les actuacions per a les quals se sol·licita 
l’ajut.

h) Llista dels/de les socis/sòcies i del nombre d’animals integrants de l’organit-
zació o associació de persones ramaderes.

i) Certificat, signat pel representant de l’organització o associació de persones 
ramaderes, on s’acrediti que el conjunt de les persones ramaderes que la integren 
disposa d’un mínim del 60% de les reproductores de la raça o les races de protecció 
especial, inscrites al llibre genealògic corresponent.

7.3 L’imprès de sol·licitud ha d’incloure declaracions responsables sobre els 
aspectes que es relacionen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mit-
jançant la signatura de la sol·licitud:

a) Que el compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’imprès de sol-
licitud pertany a la persona beneficiària de l’ajut.

b) Que no està sotmesa a les causes que impedeixin adquirir la condició de per-
sona beneficiària que estableixen l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002 pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

c) Que no ha sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat, llevat del supòsit 
que preveu l’apartat 5 d’aquestes bases, referit a la concurrència amb altres ajuts. 
En cas d’haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables 
procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o 
internacionals, cal especificar la quantia, la data de concessió i l’ens concedent.

d) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal 
discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.
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e) En el supòsit que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, 
declaració conforme l’empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents 
socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i 
d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball.

f) En el cas d’entitats, declaració responsable del compliment del que estableix 
l’article 36 de la Llei 36/2009, de 23 de desembre, de modificació de l’article 92.2 
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, respecte de les remuneracions que 
percep el personal directiu de l’entitat subvencionada.

7.4 La presentació de la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessada 
comportarà l’autorització al Departament per a obtenir els certificats o verificar 
les dades necessàries per a la tramitació de l’ajut que hauran d’emetre altres ad-
ministracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament 
l’autorització esmentada, mitjançant l’imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el 
certificat o els certificats corresponents.

—8 Tramitació i resolució
8.1 El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concur-

rència competitiva.
8.2 La comissió de valoració podrà sol·licitar tots els documents i els informes 

que consideri necessaris per a l’elaboració de l’informe d’avaluació.
8.3 Quan les sol·licituds qualificades d’auxiliables superin la disponibilitat 

pressupostària la comissió de valoració determinarà l’assignació dels fons, d’acord 
amb els criteris d’atribució i prioritats, establerts en l’apartat 5 d’aquestes bases 
reguladores.

8.4 D’acord amb la documentació presentada i l’informe de la comissió de 
valoració, l’òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l’òrgan 
competent per emetre resolució.

8.5 En la resolució de concessió hi ha de figurar, com a mínim, l’import mà-
xim de l’ajut, la naturalesa d’ajut d’estat sotmès al règim d’exempció que estableix 
el Reglament (CE) 1857/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, amb indicació 
del número i data del DOUE i el número de règim d’ajuts assignat per la Comissió 
Europea, les condicions que haurà de complir l’entitat beneficiària, el termini d’exe-
cució i de justificació de les actuacions subvencionades i la procedència dels fons 
amb els quals es finança l’ajut. Així mateix, s’ha de fer constar que la fermesa de 
la resolució de concessió de l’ajut comporta que la persona beneficiària declara de 
manera tàcita que es troba al corrent de les seves obligacions amb l’Administració 
tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.

8.6 La resolució de concessió es pot modificar en cas d’alteració de les condicions 
que van determinar l’atorgament, ja siguin les relatives a la persona beneficiària o 
com a conseqüència d’una decisió de l’Administració. Així mateix, es pot modificar 
com a conseqüència del pronunciament de la Comissió Europea sobre l’adequació 
o la compatibilitat del règim d’ajuts a la normativa comunitària.

—9 Justificació i pagament
9.1 Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts 

i justificar-les com a màxim el 31 de desembre de 2010, per tal que com a màxim el 
dia 31 de març de 2011 es pugui procedir a la certificació i comprovació de l’exe-
cució de les activitats previstes.

9.2 Per justificar les actuacions realitzades, s’ha de presentar:
a) Documentació que justifiqui el pagament de les despeses realitzades (factures 

i comprovants de pagament originals).
b) Informe de valoració de la consecució de resultats.
c) Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i socials, excepte si 

s’ha autoritzat al Departament a verificar aquesta informació segons el que estableix 
l’article 7.4 de l’Ordre.

9.3 Els òrgans competents del Departament comprovaran d’ofici el compliment 
dels requisits per a accedir als ajuts, d’acord amb la documentació aportada amb 
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la sol·licitud, i la informació disponible en les bases de dades i registres. A aquests 
efectes les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació complementària 
que els sigui requerida pel Departament.

9.4 El pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels 
serveis competents del Departament segons la qual l’activitat i la despesa realitzades 
estan degudament justificades.

9.5 Les persones beneficiàries, per rebre l’import de les subvencions han d’estar 
al corrent de les obligacions amb l’Administració tributària i la social en el mo-
ment que el Departament realitzi les comprovacions corresponents amb l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
així com no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà 
aportar els certificats acreditatius en el cas de l’autorització al Departament a què 
es refereix l’apartat 7.4.

9.6 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació 
que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura 
de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb el que estableix el Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.

—10 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats 
percebudes indegudament

10.1 Són causes d’invalidesa de la resolució de concessió, que comporten 
l’obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l’article 36 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10.2 També es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes i l’exi-
gència d’interès de demora corresponent des del moment del pagament de l’ajut 
fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, en els casos que 
estableix l’article 37 de la Llei 38/2008, general de subvencions, i l’article 99 del 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya. Així mateix, es procedirà al reintegrament 
en el cas d’una decisió de la Comissió europea que declari la incompatibilitat del 
règim d’ajuts amb la normativa comunitària.

10. 3 El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposi-
cions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol VI de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre del règim jurídic de les administracions públiques i 
el procediment administratiu comú, sens perjudici de les especialitats que s’esta-
bleixin en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en el Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre.

—11 Inspecció i control
Els òrgans competents del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per a comprovar 
les dades que justifiquen l’atorgament de l’ajut i d’inspeccionar les actuacions rea-
litzades objecte de l’ajut per comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts, 
els requisits i compromisos establerts en aquestes bases reguladores.

—12 Infraccions i sancions
El règim sancionador aplicable a aquesta línia d’ajuts és el que preveuen el De-

cret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, sens perjudici de les especialitats que es puguin 
derivar de la normativa sectorial aplicable.

(10.126.117)
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RESOLUCIÓ
AAR/1486/2010, de 5 de maig, per la qual s’atorga el Diploma de Mestre/a Artesà/
ana Alimentari/ària a diverses persones.

L’article 30 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària (DOGC 
núm. 174, d’1.7.2003), estableix que el Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural lliura els diplomes de Mestre/a Artesà/ana Alimentari/ària.

L’article 94.2 del Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 
14/2003, de 13 de juny, estableix que l’atorgament del Diploma requereix informe 
de la Comissió d’Artesania Alimentària Catalana.

D’acord amb les propostes presentades per a l’atorgament del Diploma de Mes-
tre/a Artesà/ana Alimentari/ària a diverses persones i amb l’informe favorable de 
la Comissió d’Artesania Alimentària de Catalunya de data 16 de març de 2010.

RESOLC:

Article 1
S’atorga el Diploma de Mestre/a Artesà/ana Alimentari/ària a les persones 

següents:
Senyor Josep M. Cabal Bergadà, mestre artesà pastisser
Senyora Pura Canes Gou, mestra artesana cansaladera-xarcutera
Senyor Xavier Corcellas Carramiñana, mestre artesà forner
Senyor Llorenç Espinosa Martínez, mestre artesà xurrer
Senyor Josep Maria Font Payet, mestre artesà forner
Senyor Josep Gasch Freixes, mestre artesà cansalader-xarcuter
Senyor Enric Gasch Freixes, mestre artesà cansalader-xarcuter
Senyor Josep Gramunt Altarriba, mestre artesà pastisser
Senyor Lluís Guzmán Hidalgo, mestre artesà forner
Senyor Ricard Julià Escobairó, mestre artesà cansalader-xarcuter
Senyor Ramon Llurba Franch, mestre artesà pastisser
Senyora Maria Carme March Lechón, mestra artesana fornera
Senyor Josep Mercader Serra, mestre artesà cansalader-xarcuter
Senyora Isabel Molina Bach, mestra artesana xurrera
Senyor Pere Navarra Roca, mestre artesà cansalader-xarcuter
Senyor Joan Novich Vila, mestre artesà cansalader-xarcuter
Senyora Gemma Pedragosa Morgui, mestra artesana fornera
Senyor Lluís Pla Tondo, mestre artesà pastisser
Senyor Albert Puig Cambras, mestre artesà forner
Senyor Joan Rabassa Tubau, mestre artesà forner
Senyor Josep Reverter Cristià, mestre artesà pastisser
Senyor Andrés Serrano Soler, mestre artesà pastisser
Senyor Roger Soler Pont, mestre artesà pastisser
Senyor Juan Sosa Reverte, mestre artesà pastisser
Senyor Jordi Tricas Costa, mestre artesà pastisser
Senyor Miquel Triola Puig, mestre artesà forner

Article 2
La validesa d’aquests diplomes és indefinida. No obstant això, podran ser retirats 

per incompliment dels requeriments establerts a la legislació vigent.

Barcelona, 5 de maig de 2010

JOaqUIm LLENa I CORTINa

Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

(10.124.179)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.201037476

Disposicions

INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I EL VI

RESOLUCIÓ
AAR/1485/2010, de 7 de maig, per la qual es modifica la Resolució AAR/779/2010, 
de 10 de març, per la qual es regula la promoció de productes vitícoles en els 
mercats de tercers països i es convoquen els corresponents a la campanya inicial 
o única 2010-2011.

La Resolució AAR/779/2010, de 10 de març, per la qual es regula la promoció 
de productes vitícoles en els mercats de tercers països i es convoquen els corres-
ponents a la campanya inicial o única 2010-2011, va aprovar en l’article 1 les bases 
reguladores dels ajuts destinats a les mesures d’informació i promoció en mercats 
de tercers països dels productes vitivinícoles que es publiquen a l’annex 1.

Arran de la modificació de l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de de-
sembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
introduïda per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, l’apartat 7, referit a la presentació 
de les sol·licituds, va incorporar en el subapartat 4.i) una declaració responsable del 
compliment del que estableixen els articles 36, 37 i 38 de Llei 26/2009 esmentada.

Arran d’una consulta plantejada des del Departament d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural sobre l’aplicació dels criteris interpretatius addicionals, referents a 
les novetats introduïdes per la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives 
en referència a les subvencions, de data 17 de març de 2010, als ajuts establerts en 
la Resolució AAR/779/2010, de 10 de març, el director del Gabinet Jurídic de la 
Generalitat de Catalunya i l’interventor general han emès informe de 31 de març 
de 2010, en el qual conclouen que atès que la normativa europea a la que remet 
la catalana en la Resolució esmentada estableix que els fons destinats a la gestió 
compartida no es consideren subvencions, no resulta aplicable l’article 92.2 del Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i cal modificar la convocatòria 
efectuada per la Resolució AAR/779/2010, de 10 de març.

Vist l’informe esmentat del director del Gabinet Jurídic de la Generalitat de 
Catalunya i de l’interventor general, resulta necessari modificar l’apartat 7 de les 
bases reguladores dels ajuts destinats a les mesures d’informació i promoció en mer-
cats de tercers països dels productes vitivinícoles aprovades mitjançant la Resolució 
AAR/779/2010, de 10 de març, per tal d’adaptar-lo al pronunciament esmentat.

Conseqüentment, a proposta del director general de l’Institut Català de la Vinya 
i el Vi, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

RESOLC:

Article únic
Es suprimeix l’apartat 7.4.i) de l’annex 1 de la Resolució AAR/779/2010, de 10 

de març.

DISPOSICIÓ fINaL

Aquesta Resolució té efectes des del dia 23 de març de 2010 i entra en vigor el 
mateix dia de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 7 de maig de 2010

JOaqUIm LLENa I CORTINa

President

(10.126.016)

*
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DEPARTAMENT
DE TREBALL

RESOLUCIÓ
TRE/1473/2010, de 22 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del 
IV Conveni col·lectiu de treball per a empleats de finques urbanes de Catalunya 
per als anys 2010, 2011, 2012 i 2013 (codi de conveni núm. 7901735).

Vist el text del IV Conveni col·lectiu de treball per a empleats de finques urbanes 
de Catalunya per als anys 2010, 2011, 2012 i 2013, subscrit per la part empresarial 
pels representants de l’Associació Cambra d’Empresaris Titulars de Finques Urbanes 
i l’Associació Empresarial de Béns Immobles de Catalunya i per la part social pels 
representants de CC.OO, d’UGT-FES i de l’Asociación de Empleados de Fincas 
Urbanas de Barcelona, el dia 18 de març de 2010, i de conformitat amb el que dis-
posen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial 
decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de 
treball; l’article 170.1.e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i altres normes d’aplicació,

RESOLC:

—1 Disposar la inscripció del IV Conveni col·lectiu de treball per a empleats de 
finques urbanes de Catalunya per als anys 2010, 2011, 2012 i 2013 (codi de con-
veni núm. 7901735) al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions 
Laborals.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Barcelona, 22 d’abril de 2010

SaLVaDOR áLVaREz VEga

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

IV CONVENI
col·lectiu de treball per a empleats de finques urbanes de Catalunya per als anys 
2010, 2011, 2012 i 2013

CaPíTOL 1
Disposicions generals

Article 1
Àmbit territorial

És d’aplicació a la totalitat dels empleats de finques urbanes de Catalunya 
(Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).

Article 2
Àmbit funcional

Aquest Conveni col·lectiu regularà les relacions laborals de treball entre els pro-
pietaris de finques urbanes, ja siguin persones naturals o jurídiques (Cooperatives, 
comunitats de propietaris, etc.), situades en la comunitat autònoma de Catalunya 
i els empleats d’aquestes.
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Article 3
Àmbit personal

S’entén per empleats de finques urbanes als efectes d’aquest conveni, els de-
nominats empleats de finques urbanes (porters i conserges), aquells que sota la 
dependència directa dels propietaris de les finques urbanes, o dels representants 
legals d’aquests, tenen encomanada la vigilància, la cura, la conservació i la neteja 
de les finques i dels serveis comunals allí instal·lats.

Queden exclosos d’aquest Conveni col·lectiu:
a) El personal d’oficis diversos que realitzi tasca de conservació de finques ur-

banes per compte i sota la dependència dels propietaris de la finca, com ara fusters, 
fogoners, paletes, lampistes i d’altres oficis, els quals estaran sotmesos a tots els 
efectes, als convenis corresponents a la seva activitat laboral particular.

b) El personal dedicat a la vigilància, la conservació i la neteja de finques urbanes 
ocupades totalment per una Institució, per una Corporació o per entitats anàlogues, 
o per una Empresa, per desenvolupar-hi les seves activitats pròpies, el qual es regirà 
per les normes específiques relatives a cadascuna d’aquestes activitats.

Article 4
Entrada en vigor i durada

Aquest conveni entrarà en vigor, a tots els efectes, el dia 1 de gener de 2010, i la 
seva durada finalitzarà el 31 de desembre de l’any 2013, i es prorrogarà d’un any a 
l’altre, per tàcita reconducció, tret que qualsevol de les parts signants d’aquest en 
sol·licités la seva revisió per escrit amb una antelació mínima d’un mes a la seva 
expiració o qualsevol de les seves pròrrogues.

Article 5
Absorció i compensació

Les retribucions establertes en aquest conveni col·lectiu consistents en el salari 
base definit a l’article 8è del conveni més els complements que sobre el mateix s’es-
tableixen als articles 9è i 11è i, en el seu cas, qualsevol altre complement que percebi 
el treballador, bé sigui derivat del conveni o de pacte individual, compensaran i 
absorbiran totes les existents en el moment de la seva entrada en vigor qualsevol 
que sigui la naturalesa i l’origen de les mateixes.

Els augments de les retribucions que es puguin produir en el futur per disposici-
ons legals de general aplicació, només afectaran les condicions pactades en aquest 
conveni, en tant que considerades en el seu conjunt en còmput global anual exce-
deixin de les fixades per aquest conveni determinades per l’aplicació del previst 
en el primer paràgraf d’aquest article.

Article 6
Comissió paritària del Conveni

Es crea una Comissió paritària de conveni com a òrgan mixt d’arbitratge, conci-
liació, interpretació, mediació i de vigilància, integrada per tres membres de cada 
representació i per un president, que ho serà del propi Conveni.

Domicili de la Comissió paritària:
Comissions Obreres (CC.OO)
Via Laietana núm. 16
08003 Barcelona

Article 7
Calendari laboral anyal obligatori

El propietari de la finca, la comunitat de propietaris o la cooperativa elaborarà 
cada any el “Calendari Laboral” obligatori, d’acord amb la normativa legal vigent 
en cada moment. Al calendari, s’hi detallarà, a banda del contingut que li és propi, 
l’horari de cadascuna de les funcions de l’empleat, (conserge o porter), és a dir:

A) Neteja
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B) Conservació
C) Vigilància
D) Període de gaudi de les vacances
Qualsevol modificació en el calendari laboral s’ha de fer de comú acord de les 

parts.

CaPíTOL 2
Retribucions

Article 8
Salari base de conveni

El salari base de Conveni inicial per a porters i per a conserges de dedicació plena 
serà de 590 € mensuals. Aquest salari es reduirà per als porters i per als conserges 
sense dedicació plena en proporció a la jornada que realitzin.

Article 9
Complements del salari base de Conveni

Els increments per nombre d’habitatges, calefacció central, aigua calenta, centra-
leta telefònica, ascensors i escales a excepció de l‘escala d‘incendis, es calcularan 
sobre el salari base del Conveni establert a l’article anterior. L’import de l’increment 
per calefacció i l’aigua calenta quan en depengui d’aquella es podrà prorratejar per 
dotzenes parts iguals entre tots els mesos de l’any.

1) Nombre d’habitatges. S’estableix, en funció del nombre d’habitatges de cada 
finca urbana, un complement sobre el salari base de Conveni, d’acord amb l’escala 
següent:

De 1 a 10 habitatges: 10 per 100
De 11 a 20 habitatges: 20 per 100
De 21 a 40 habitatges: 25 per 100
De 41 a 60 habitatges: 28 per 100
De 61 a 70 habitatges: 30 per 100
De 71 a 80 habitatges: 32 per 100
De 81 a 90 habitatges: 33 per 100
De 91 a 100 habitatges: 34 per 100
De 101 a 110 habitatges: 35 per 100
De 111 a 120 habitatges: 36 per 100
De 121 habitatges d’ara endavant el: 37 per 100
2) Calefacció central. Quan el servei de calefacció central estigui a càrrec exclusiu 

del porter o del conserge, el salari base de Conveni s’incrementarà, durant el temps 
que realitzi aquest servei, en un 15 per 100.

3) Aigua calenta central. Quan el servei d’aigua calenta central estigui a càrrec 
exclusiu del porter o del conserge, el salari base de Conveni, s’incrementarà un 15 
per 100. Si el servei d’aigua calenta depèn del de calefacció, l’increment serà només 
del 5 per 100.

4) Centraleta telefònica. Quan hi hagi centraleta telefònica i estigui al càrrec 
exclusiu del porter o del conserge, el salari base de Conveni , s’incrementarà un 10 
per 100 si la centraleta té un nombre d’extensions no superior a 40, si la centraleta 
excedeix d’aquest nombre i, per cada 20 extensions més, aquest salari inicial s’in-
crementarà en un 5 per 100.

La centraleta telefònica de comunicació interior entre els veïns tindrà la mateixa 
consideració que la centraleta telefònica normal, i s’exceptuarà d’aquest complement, 
en tot cas, l’existència del denominat intercomunicador.

5) Ascensors. Quan el servei d’ascensor estigui a càrrec del porter o del conserge, 
el salari base de Conveni s’incrementarà pel primer ascensor, muntacàrregues o 
qualsevol altre motor, independent dels existents en els serveis assenyalats en aquest 
article, en un 10 per 100 i un 5 per 100 per cadascun dels altres.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.201037480

Disposicions

6) Escales. Quan hi hagi més d’una escala per a ús comú dels veïns al càrrec 
del porter o conserge, el salari base de Conveni s’incrementarà un 11 per 100 per 
cadascuna de les que hi hagi en servei, a banda de la primera, amb excepció de 
l’anomenada escala d’incendis.

7) Escala d’incendis. Quan l’escala d’incendis estigui a càrrec del porter o con-
serge amb l’obligació de la seva conservació, inclosos els elements contra incendis 
annexos a la mateixa i la seva vigilància, el salari base de Conveni s’incrementarà 
en un 5 per 100 per cadascuna de les escales d’incendis existents a la finca.

8) Purificador d’aigua. Si el porter o el conserge han de manipular el purificador 
d’aigua de l’edifici, percebran un increment equivalent al 10 per 100 del salari base 
de Conveni. Si aquest purificador correspon exclusivament a la piscina, percebran 
com a complement de lloc de treball la quantitat que es pacti amb la propietat que 
es fixarà en funció de la classe i de l’extensió d’aquests serveis.

Article 10
Feines especials

Quan el porter o el conserge tinguin al seu càrrec treballs especials, com ara la 
cura i la neteja dels jardins annexos a la finca urbana en la qual presti serveis, o 
del seu garatge particular, o qualsevol altre servei anàleg, el porter o el conserge 
percebran, com a complement de lloc de treball, la quantitat que es pacti amb la 
propietat que, es fixarà en funció de la classe i de l’extensió d’aquests serveis.

Serveis de caràcter extraordinari. Tots els serveis extraordinaris no pactats amb 
la propietat de l’immoble, els seus representants legals, el president de la comunitat 
de propietaris, la cooperativa o per l’administrador de la finca, es realitzaran fora 
de l’horari del servei.

Article 11
Antiguitat

El complement d’antiguitat es computarà per quinquennis a raó cadascun del 6 
per 100 del salari base de Conveni i els complements del salari base de Conveni de 
l’article 9 d’aquest Conveni, amb un màxim de set quinquennis.

Data inicial del còmput de l’antiguitat. La data inicial del còmput de l’antiguitat 
serà la de l’ingrés del treballador a l’empresa i, l’import de cada quinquenni es 
començarà a meritar a partir del dia següent al seu venciment.

Article 12
Gratificacions extraordinàries

Com a complement periòdic de venciment superior al mes s’estableixen dues 
gratificacions extraordinàries anuals, equivalents cadascuna d’elles a una mensu-
alitat del salari realment percebut en el mes anterior al seu venciment. Aquestes 
gratificacions extraordinàries s’abonaran durant el dies laborables immediatament 
anteriors al 15 de juny (estiu) i al 15 de desembre (Nadal), respectivament.

El període de meritació de les gratificacions extraordinàries es calcularà de la 
següent manera: a) Paga de juny (estiu), del dia 1 de juliol al 30 de juny, i b) Paga 
de desembre (Nadal), del dia 1 de gener al 31 de desembre.

El personal que ingressi o que cessi dins de l’any percebrà aquestes gratificaci-
ons extraordinàries en proporció al temps treballat, tenint en compte les fraccions 
superiors a quinze dies com a mes complet, establint-se la seva quantia en base als 
períodes de meritació expressats en el paràgraf anterior.

Article 12 bis
Pagament dels salaris

L’ empleat rebrà els seus salaris l’últim dia de cada mes mitjançant transferència 
bancària o concedint a l’empleat el temps mínim necessari dins la seva jornada 
laboral, sempre a elecció de la propietat, sense perjudici del que preveu l’article 
29.4 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 1/1995, 
de 24 de març).



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.2010 37481

Disposicions

CaPíTOL 3
Altres complements

Article 13
Habitatge del porter d’ocupació obligatòria a la finca al seu càrrec per raons de 
seguretat i de disponibilitat

Segons les respostes no vinculants de la Direcció General de Tributs del Ministeri 
d’Economia i Hisenda a les consultes formulades sobre si la utilització de l’habitatge 
del porter és retribució en espècie, interpretant l’apartat 1 de l’article 26 de la Llei 
40/1998, de 9 de desembre de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i 
altres normes tributàries, consideren l’habitatge del porter inclòs en els supòsits 
previstos en els corresponents articles de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques i per tant retribució en espècie.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, aquest article queda redactat de la 
següent manera:

La utilització pel porter de l’habitatge a la finca que té al seu càrrec, l’ocupació 
de la qual no ve determinada per a fins particulars, sinó per la condició de disponi-
bilitat plena per atendre qualsevol incidència a la finca al seu càrrec, comporta una 
obligació recíproca: per part del porter, la d’ocupar-la obligatòriament per raons de 
seguretat i per part de la propietat, la de facilitar un habitatge que ha de reunir les 
mínimes condicions d’habitabilitat , sense cap càrrec addicional de cap mena per 
a l’empleat, (exceptuant la cotització de la mateixa com a retribució en espècie) i 
quedant vinculat l’habitatge a l’especial transcendència de les seves funcions.

Durant la vigència del contracte de treball, l’habitatge facilitat per la propietat 
al porter, a la finca al seu càrrec, tindrà la consideració de domicili de l’empleat, 
amb l’únic objecte de no poder ser utilitzada per la propietat o per la comunitat de 
propietaris per a reunions de la comunitat o per a altres finalitats diferents.

Reparacions: Les petites reparacions que exigeixi el desgast per l’ús ordinari de 
l’habitatge ocupat pel porter seran a càrrec d’ell mateix.

Desallotjament de l’habitatge del porter: El porter desallotjarà obligatòriament 
l’habitatge ocupat per ell a la finca deixant-la lliure, vàcua i expedita en el termini 
màxim de 30 dies naturals, comptats a partir de la data en la qual s’extingeixi el 
seu contracte de treball.

Article 14
Supressió del servei de porteria

Per al supòsit de supressió del servei de porteria, l’empleat tindrà l’opció en el seu 
cas, bé per cobrar la indemnització que legalment procedeixi, o bé per al gaudiment 
gratuït de l’habitatge per un període de 2 a 4 anys com a màxim. Igualment s’esta-
bleix per al supòsit d’amortització del lloc de treball del porter per causes objectives, 
previst a l’article 52 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (Reial 
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març).

Article 15
Plus de nocturnitat

Als efectes del disposat a l’article 36 del Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, 
es considera treball nocturn el realitzat pels empleats de finques urbanes entre les 
10 de la nit i les 6 del matí, i tindrà un increment sobre el salari base del conveni 
d’un 25%.

Article 16
Aigua i llum

a) Aigua. Els porters percebran de la propietat, pels serveis d’aigua del seu 
habitatge ocupat a la finca per raons de seguretat i de disponibilitat, els rebuts dels 
quals siguin satisfets per ells mateixos, la següent quantitat mensual:
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Any: 2010, 29,10 €/mes.
Any: 2011, 29,40 €/mes.
Any: 2012, 29,70 €/mes.
Any: 2013, 30,00 €/mes.
En el supòsit que el comptador de l’aigua estigui a nom del porter se li compensarà 

l’import del consum de l‘aigua dedicat a la neteja de la finca prèvia comprovació 
del mateix.

b) Llum. Els porters percebran de la propietat, pels serveis de llum de l’habitatge 
ocupat a la finca per raons de seguretat i de disponibilitat, els rebuts del quals siguin 
satisfets per ells mateixos, la següent quantitat mensual:

Any: 2010, 29,10 €/mes.
Any: 2011, 29,40 €/mes.
Any: 2012, 29,70 €/mes.
Any: 2013, 30,00 €/mes.
En cap cas no es podrà incloure en aquestes quantitats el consum de llum que 

s’utilitzi per il·luminar punts d’ús comú de la finca, per la qual cosa hi haurà d’haver 
comptadors separats.

Article 17
Calefacció central de l’edifici

En aquells casos en què existeixi calefacció central a l’edifici i que el porter dis-
posi d’aquest servei al seu habitatge, el porter quedarà exempt de qualsevol tipus 
de pagament per aquest servei, que serà a títol gratuït.

Article 18
Plus de transport sols per a conserges

Els conserges percebran per concepte de “Plus de Transport”, la següent quantitat 
mensual:

Any: 2010, 56,50 €/mes.
Any: 2011, 57,10 €/mes.
Any: 2012, 57,70 €/mes.
Any: 2013, 58,30 €/mes.
El plus de transport es cobrarà únicament durant onze mesos a l’any, no abonant-

se durant el període de vacances.

Article 19
Roba de feina, estris de neteja i eines

La propietat podrà decidir sobre la necessitat d’uniformar o no el porter o conserge, 
i en el seu cas, el cost de l’uniforme serà a càrrec de la propietat.

La propietat haurà de lliurar dues vegades l’any al porter o conserge la roba 
adequada per als serveis que haurà de realitzar, ja sigui una granota o peça de roba 
similar, i l’empleat estarà obligat a utilitzar-les.

En aquells casos en què la propietat no proveeixi a l’empleat de roba de feina 
adient, li satisfarà per aquest concepte la quantitat mensual de:

Any: 2010, 17,35 €/mes.
Any: 2011, 17,60 €/mes.
Any: 2012, 17,80 €/mes.
Any: 2013, 18,00 €/mes.
La propietat haurà de proveir els porters i els conserges dels estris de neteja i de 

les eines necessàries per a la cura i per a la conservació dels edificis que els siguin 
encomanats.
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CaPíTOL 4
Organització del treball

Article 20
Jornada de treball

La durada de la jornada per a porters i per a conserges amb dedicació plena serà 
de 40 hores setmanals de treball efectiu, respectant el contingut de l’article 34.2 del 
Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 1/1995, 
de 24 de març), amb els següents apartats:

Temps de servei:
A) Serà temps de servei, per als porters amb dedicació plena, el comprès entre les 

hores assenyalades per les Ordenances Municipals per a l’obertura i per al tancament 
de portals, sempre que això permeti un descans nocturn de 10 hores.

B) Per als porters sense dedicació plena, regirà el mateix temps de servei, però 
disposaran, dins d’aquest temps, de les hores necessàries per a la realització de la 
feina que tinguin autoritzada. La propietat podrà exigir un temps mínim de presència 
de tres hores diàries per realitzar les funcions previstes en aquest conveni.

C) Els porters i els conserges faran vuit hores de treball al dia, que podran am-
pliar-se a deu, i les que excedeixin de vuit es pagaran a prorrata.

Article 21
Hores extraordinàries

Les hores de treball que es facin superant la jornada descrita a l’article anterior, 
tindran el caràcter d’hores extraordinàries, per la qual cosa es retribuiran d’acord 
amb el que es disposa a l’article 35 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors 
(Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març).

Article 22
Organització pràctica de la feina

Correspon a la propietat de l’immoble la facultat d’organitzar la feina, sempre 
amb subjecció a aquest conveni. Les instruccions i les ordres sobre aquesta seran 
donades a l’empleat únicament i exclusivament pel propietari de l’immoble o pels 
seus representants legals, pel president de la comunitat de propietaris o de la coo-
perativa i per l’administrador de la finca.

Article 23
Lloc de treball

En el cas dels porters, no s’ha d’entendre com a lloc de treball habitual la perma-
nència al propi habitatge, quan hi hagi un taulell de consergeria a la finca, el qual 
haurà de reunir les condicions necessàries per a la seva utilització.

CaPíTOL 5
Vacances

Article 24
Els treballadors subjectes a aquest Conveni tindran un període de vacances anual 

de trenta dies naturals, que s’establirà per mutu acord entre les parts, atenent les 
necessitats de la comunitat de propietaris o de la propietat de la finca, fixant-se en 
el calendari laboral de cada any. Les vacances es començaran en dia feiner.

Els dies de vacances es retribuiran a raó del salari base de Conveni més els com-
plements del salari base de conveni, excepte el Plus de Transport, segons el que 
fixa l’article 18 d’aquest conveni.

Aquest període de vacances es computarà per any efectiu de serveis. El tre-
ballador que cessi durant l’any sense haver-ne gaudit, n’haurà de rebre l’import 
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prorratejat entre les dotze mensualitats, i s’haurà d’abonar la part corresponent als 
mesos transcorreguts. Les fraccions superiors a quinze dies es computaran com 
un mes complet.

Article 25
Substitucions

La substitució o suplència de l’empleat durant el gaudiment del descans setmanal, 
festes, vacances, llicències, permisos, etc, l’haurà de realitzar una persona major 
de 18 anys.

El suplent serà designat per la comunitat o, si s’escau per la propietat, sense per-
judici que el pugui proposar el mateix porter o conserge. Aquesta persona haurà 
de reunir les condicions adequades.

Queda a disposició del propietari de la finca, comunitat de propietaris, cooperativa 
o dels inquilins conjuntament, si s’escau, decidir sobre la possibilitat de cobrir els 
períodes de descans i podran optar entre pagar un suplent o prescindir del servei.

El salari i la quota patronal a la Seguretat Social del suplent seran a càrrec del 
propietari, i el contracte de substitució s’haurà de formalitzar per escrit.

CaPíTOL 6
Millores de l’acció protectora de la Seguretat Social

Article 26
Baixa a la feina per incapacitat transitòria (IT)

En cas de produir-se la baixa de l’empleat per I.T. derivada d’accident de treball, 
la propietat complementarà les prestacions de la Seguretat Social fins arribar al 100 
per 100 de les percepcions salarials que hauria rebut l’empleat en règim de jornada 
habitual. Aquest concepte s’abonarà a l’empleat des del primer dia de la baixa fins 
un màxim de tres mesos.

Els empleats de baixa per I.T. derivada d’una malaltia comuna o de maternitat, 
rebran el mateix complement, sempre i quan requereixin hospitalització i/o inter-
venció quirúrgica, i hauran de rebre aquest complement durant el temps que es 
prolongui aquesta situació d’hospitalització, amb el límit de tres mesos expressat 
al paràgraf anterior.

El porter que gaudeixi del plus de l’aigua, llum i roba de treball, els cobrarà 
íntegrament tots els mesos de l’any i, en el supòsit de baixa per IT, la propietat li 
deduirà de l’import dels mateixos el que ha percebut durant la prestació d’I.T., amb 
l’objecte d’evitar duplicitat en la citada prestació.

Article 27
Visita mèdica

Els treballadors afectats per aquest Conveni col·lectiu gaudiran d’un permís re-
tribuït pel temps necessari per assistir a la consulta davant dels serveis mèdics de la 
Seguretat Social. Hauran de justificar la seva assistència mitjançant el corresponent 
volant d’assistència emès pel metge.

Article 28
Assistència social

El porter de finques urbanes, amb dedicació plena i sense, gaudirà de l’habitatge, 
mentre duri la situació d’incapacitat derivada de malaltia comuna o accident de 
treball. Si com a conseqüència d’aquesta incapacitat s’exhaurís el període màxim d’ 
I.T. i/o passés a la situació d’invalidesa provisional, seguirà gaudint-ne fins que sigui 
declarat en situació d’invalidesa permanent que es quan causarà baixa de l’empresa. 
A partir d’aquesta data disposarà de 30 dies naturals per deixar l’habitatge lliure, 
vacu i expedit a disposició de la propietat.
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Com a conseqüència d’aquesta concessió, les substitucions de porters de finques 
urbanes en els supòsits descrits en el paràgraf anterior, ho hauran de ser per con-
serges, ja que aquests no gaudeixen d’habitatge a la finca.

CaPíTOL 7
Ingressos, període de prova, cessament i jubilació

Article 29
Període de prova

Per als porters i per als conserges s’estableix un període de prova d’un mes, el qual 
serà retribuït amb el salari previst en aquest conveni col·lectiu. Durant el període 
de prova el porter no tindrà dret a gaudir d’un habitatge gratuït.

Article 30
Contractes eventuals

D’acord amb el que s’estableix a l’article 3 del R. D. 2720/98, de 8 de gener en 
relació amb l’article 15.1 b) de l’Estatut dels Treballadors, segons la redacció donada 
per l’apartat vuit de la Llei 12/2001, de 9 de juliol (BOE de 10 de juliol), la durada 
màxima d’aquests contractes serà de 12 mesos, dins d’un període de 18 mesos. 
En cas que es concertin per un termini inferior a 12 mesos, podran ser prorrogats 
mitjançant acord de les parts per una única vegada, sense que la durada total del 
contracte pugui excedir de l’esmentat límit màxim. El període de 18 mesos es 
computarà a partir de la data d’inici de la prestació laboral.

Article 31
Reconeixement mèdic

Tot el personal subjecte a aquest Conveni col·lectiu se sotmetrà en ingressar al 
treball a un reconeixement mèdic previ que es repetirà anualment, el cost del qual 
anirà a càrrec de l’empresa.

Article 32
Jubilació

S’estableix com a obligatòria la jubilació als 70 anys d’edat, sempre i quan el 
treballador afectat tingui acreditada la carència mínima necessària per accedir a la 
prestació de la Seguretat Social per jubilació, com a mesura de foment de l’ocupació 
i de la contractació indefinida. La jubilació als 65 anys d’edat en els termes legal-
ment establerts, ho serà per voluntat del treballador, o en el seu defecte, mitjançant 
el mutu acord amb l’empresa.

Foment de la contractació indefinida. Fent ús del que preveu l’apartat b) del número 
2 de la Disposició Addicional 1ª de la Llei 12/2001. de 9 de juliol (BOE de 10 de 
juliol), les parts signants del present Conveni col·lectiu arriben a l’acord següent:

La transformació en indefinit de qualsevol contracte de treball de durada deter-
minada o temporal, inclosos els formatius, celebrat amb anterioritat al dia 31 de 
desembre de 2007, sigui quina sigui la data d’inici del contracte que es transforma, 
donarà lloc a l’aplicació a aquest nou contracte indefinit d’allò que es preveu en el 
números 4, 5, i 6.

Article 33
Fiances

En cap cas no es podrà exigir als empleats de finques urbanes la prestació d’una 
fiança de cap classe per poder accedir al lloc de treball.

Article 34
Preavís de cessament

El personal comprès en aquest conveni que tingui el propòsit de cessar en el seu 
servei a l’empresa li ho comunicarà per escrit i l’empresa n’acusarà rebuda d’igual 
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manera. En el cas dels porters, aquesta comunicació s’efectuarà amb l’antelació 
mínima d’un mes, i en el cas dels conserges, amb una antelació mínima de quinze 
dies, en ambdós supòsits sense abandonar el lloc de treball fins a la finalització del 
termini de preavís.

CaPíTOL 8
Classificació i definició de personal

Article 35
Classificació funcional

Els empleats de finques urbanes es classifiquen:
A) Porters amb dedicació plena: S’entén inclòs a la categoria de porter amb de-

dicació plena la persona major d’edat civil que, tenint casa-habitació a l’immoble 
en el qual presti els seus serveis i complint els requisits de capacitat determinats en 
aquest Conveni, realitzi les tasques assenyalades en el mateix en virtut de contracte 
de treball i en forma de dedicació exclusiva. Per al compliment de la seva activitat 
laboral s’entendrà que el lloc de treball serà tant a la consergeria, al taulell, etc., com 
en el desenvolupament de les tasques pròpies de la seva funció.

B) Porters sense dedicació plena: S’entén inclòs a la categoria de porter sense 
dedicació plena a la persona major d’edat civil que, tenint casa-habitació a l’immoble 
en el qual presti els seus serveis i complint els requisits de capacitat determinats 
en aquest Conveni, realitzi les tasques assenyalades en el mateix en virtut d’un 
contracte de treball i amb possibilitat de compatibilitzar aquestes tasques amb una 
altra activitat retribuïda. Per a la realització de la seva activitat laboral com a porter 
s’entendrà que el lloc de treball serà tant a la consergeria, al taulell, etc., com en el 
desenvolupament de les tasques pròpies de la seva funció.

C) Conserge amb dedicació plena: S’entén inclòs a la categoria de conserge 
amb dedicació plena la persona major d’edat civil que, sense tenir casa-habitació 
a l’immoble en el qual presti els seus serveis, i complint els requisits de capacitat 
determinats en aquest Conveni, realitzi les tasques assenyalades en el mateix en 
virtut de contracte de treball. Per al compliment de la seva activitat laboral s’entendrà 
que el lloc de treball serà tant a la consergeria, a la porteria, al taulell, etc., com en 
el desenvolupament de les tasques pròpies de la seva funció.

D) Conserge sense dedicació plena: S’entén inclòs a la categoria de conserge 
sense dedicació plena la persona major d’edat civil que, sense tenir casa-habitació 
a l’immoble en el qual presti els seus serveis i complint els requisits de capacitat 
determinats en aquest Conveni, realitzi les tasques assenyalades en el mateix en 
virtut de contracte de treball i amb possibilitat de compatibilitzar aquestes tasques 
amb una altra activitat retribuïda. Per a la realització de la seva activitat laboral 
s’entendrà que el lloc de treball, serà tant a la consergeria, a la porteria, al taulell, 
etc., com en el desenvolupament de les tasques pròpies de la seva funció.

Article 36
Obligacions específiques dels empleats de finques urbanes

1) Neteja, conservació i cura del portal, porteria, passadissos, patis, soterranis i 
de les altres dependències d’ús comú, escales (incloses les d’incendi), un cop per 
setmana o en casos d’emergència, excepte l’entrada o vestíbul que serà diària, així 
com dels aparells elèctrics o d’altres destinacions que s’hi trobin instal·lats, sense que 
se’ls exigeixi les actuacions pròpies del personal especialitzat en el tipus d’aparell 
o d’element que requereixi atenció.

A les finques destinades a habitatge on, per la configuració del seu portal exis-
teixin locals comercials, es considerarà Passatge Comercial la projecció frontal 
dels mateixos, sense que sigui obligació de l’empleat la seva neteja, i tampoc no ho 
serà cap feina que es derivi del pas d’animals domèstics pels elements comuns de la 
finca. Les feines de neteja s’hauran de realitzar preferentment durant les primeres 
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hores del dia, en benefici de la funció principal, que és la vigilància.
2) Vigilància en aquestes mateixes dependències, així com de les persones que 

entrin a l’immoble, vetllant perquè no s’hi pertorbi l’ordre, ni l’assossegament i ni 
la seguretat dels que hi habiten.

3) Tindrà cura dels departaments no llogats i acompanyarà les persones que desit-
gin veure’ls (prèvia autorització per escrit del propietari, president de la comunitat 
o representant de la propietat, on s’especificarà si ha de deixar oberta o tancada la 
porta d’entrada a la finca), els facilitarà totes aquelles notícies que concerneixin als 
esmentats departaments, d’acord amb les instruccions rebudes prèviament a l’efecte; 
atendrà amb tota amabilitat les persones que sol·licitin notícies dels ocupants dels 
habitatges i altres dependències de la finca, sempre que aquesta informació no sigui 
de caràcter confidencial o informatiu que afectin la seva dignitat, i haurà d’obrar 
sempre amb la major discreció.

4) Tindrà al seu càrrec la puntual obertura i el puntual tancament del portal, 
així com l’encès i l’apagat dels llums dels elements comuns, es farà càrrec de la 
correspondència o dels avisos urgents que rebi per als ocupants de l’immoble i 
per a la propietat o per a l’administració de la finca, i els farà arribar a mans del 
destinatari amb la major diligència i promptitud. La correspondència ordinària la 
introduirà en les bústies de correus que cada propietari o inquilí tingui assignada. 
Només en el cas que no existeixin bústies de correus es quan està obligat de fer-la 
arribar a mans dels ocupants de l’immoble i per als propietaris o administradors o 
administració de la finca amb la major diligència i promptitud.

5) Complimentarà els encàrrecs, avisos i comissions encomanades pel propie-
tari de l’immoble o pels seus representants legals, pel president de la comunitat de 
propietaris o de la cooperativa i per l’administrador de la finca, i si fos l’encarregat 
del cobrament dels lloguers o dels comptes de la comunitat de propietaris o de la 
cooperativa, ho complimentarà sense demora, i lliurarà immediatament els fons 
recaptats de la manera que se li hagi assenyalat. Seran a càrrec de la propietat les 
despeses de tota classe que en aquests encàrrecs, avisos, comissions o cobraments 
es poguessin produir.

6) Comunicarà a la propietat qualsevol intent o realització per part dels lloga-
ters, de situacions que poguessin suposar molèstia per als altres o que donin lloc 
a subarrendaments o a ocupacions clandestines o a traspassos fraudulents, i així 
mateix comunicarà qualsevol obra que es realitzi als habitatges o als locals i que 
hagi arribat al seu coneixement.

En cap cas serà feina de l’empleat la retirada de les escombraries originades 
per aquestes obres, sense perjudici de les funcions que té assignades en aquest 
article.

7) S’ocuparà dels serveis de calefacció i d’aigua calenta central, llevat que la pro-
pietat els tingui contractats a un tercer, de la centraleta telefònica, si no hi hagués 
telefonista, i dels ascensors i muntacàrregues que existeixin a la finca, així com de 
tots aquells motors que s’utilitzin per als serveis comuns.

8) Posarà urgentment en coneixement de la propietat o de l’administració i de la 
casa conservadora, totes aquelles anomalies o avaries que observi en el funcionament 
dels aparells corresponents, i suspendrà el servei afectat, sota la seva responsabilitat, 
si pogués haver-hi perill en la seva utilització.

9) Tindrà cura dels armaris dels comptadors i dels motors, i de les entrades 
d’energies elèctriques, així com de les canonades generals d’aigua, dels baixants 
i dels claveguerons receptors de l’aigua de pluja a les terrasses, terrats, patis, etc., 
d’accés per serveis comuns i que no comportin cap perill.

10) En cas de nevada, complimentarà els usos i els costums de l’indret i tot allò 
que disposin les Ordenances Municipals de la localitat.

11) Tindrà l’obligació del trasllat de les galledes col·lectives de les escombraries de 
l’immoble fins al lloc destinat per les Ordenances Municipals per a la seva retirada per 
part dels seus serveis, però no haurà de recollir galledes, bosses o recipients de cada 
pis, ni del dipòsit col·lector, que serà objecte d’un pacte individual o col·lectiu.
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12) Els ocupants dels habitatges hauran d’autoritzar per escrit al porter o conserge 
la recollida de tot tipus de certificats i/o documents al seu nom.

Per raons de salubritat i d’higiene no es dipositaran escombraries de cap manera 
als replans de les escales. S’haurà de fixar un lloc adient per a tal dipòsit.

Article 37
Els empleats de finques urbanes no podran cobrar cap emolument per les funcions 

especificades a l’article 34 d’aquest Conveni i, en especial a les que es refereixen 
als apartats 3 i 5 d’aquest article, llevat pacte en contra.

Article 37 bis
Trucades telefòniques al servei de la propietat

Els empleats de finques urbanes tindran dret a cobrar de la propietat de la finca 
al seu càrrec, les trucades telefòniques efectuades al servei de la mateixa, prèvia 
justificació d’aquestes.

CaPíTOL 9
Permisos retribuïts

Article 38
Permisos. Els empleats de finques urbanes subjectes a aquest Conveni col·lectiu 

tindran dret a les llicències i als permisos que a continuació s’expressen, amb dret 
a remuneració, per algun dels motius i duració següents:

1) Quinze dies naturals en cas de matrimoni, que no es podran diferir i que seran 
de mutu acord, acumulables al període de vacances.

2) Tres dies en els casos de naixement d’un fill o de malaltia greu o mort de 
parents fins a segon grau de consanguinitat o d’afinitat. Quan per aquest motiu, el 
treballador necessiti fer un desplaçament a l’efecte, el termini serà de quatre dies. 
Permís d’un dia en el cas de part de la filla o de la jove de l’empleat.

3) Un dia per trasllat de domicili habitual.
4) Pel temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter 

públic o de caràcter privat.
5) Un dia de permís en el cas de boda del fill/a.
6) Un dia de permís per assumptes propis no acumulable a ponts, vacances, 

festivitats, etc.

Article 38 bis
Parelles de fet

Les parelles de fet tindran el mateix tractament a efectes de llicencies que una 
parella de dret. S’entendrà com “parella de fet”, aquella que estigui convivint de 
fet, estigui empadronada en el mateix domicili i inscrita com a parella en el Re-
gistre Municipal del domicili o, en el seu defecte de la Generalitat de Catalunya o 
Registre Públic Oficial per aquestes situacions i això, amb un any d’antelació a la 
sol·licitud de qualsevol permís retribuït. L’empresa podrà sol·licitar en qualsevol 
cas, un certificat del registre corresponent i un certificat de convivència.

CaPíTOL 10
Faltes, sancions i procediment sancionador

Article 39
Faltes

Correspon al propietari de l’immoble, al president de la comunitat de propieta-
ris, a la cooperativa o a l’administrador, sancionar, en el seu cas, les accions o les 
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omissions verificades pels empleats de finques urbanes durant l’exercici de les 
seves funcions.

Les faltes es classificaran en:
A) Lleus.
B) Greus.
C) Molt greus.
Prescriuran en el seu cas als 10, 20 i 60 dies respectivament, comptats a partir 

de la seva comissió o, en el seu defecte, des de la data en què s’hagi tingut conei-
xement dels fets.

A) Faltes lleus.
Es consideraran faltes lleus totes aquelles que produeixin pertorbació lleu en els 

serveis a càrrec del treballador i les queixes reiterades dels veïns ocupants de la 
casa, titulars del contracte d’arrendament, copropietaris, etc., ja sigui d’habitatge 
o de local de negoci.

B) Faltes greus.
La manca d’higiene, tant d’ell mateix com de les dependències que tingui al seu 

càrrec.
La desobediència, la indisciplina o la negligència inexcusable a la feina.
La falta de respecte de paraula o d’acte al propietari, al president de la comunitat 

o a la cooperativa, a l’administrador, als llogaters, als copropietaris de l’edifici i al 
personal de les famílies que hi convisquin.

El trencament de la reserva obligada en relació al bon nom de la finca i dels seus 
habitants.

La reiteració de faltes lleus.
C) Faltes molt greus.
L’abandonament notori de la vigilància de l’edifici, dels elements comuns i de la 

resta de deures al seu càrrec (especificats a l’article 36 del present conveni).
La reincidència en la comissió de faltes greus.
Els maltractaments de paraula o d’acte al propietari, al president de la comunitat 

o a la cooperativa, a l’administrador o als habitants de l’edifici o dels familiars que 
hi convisquin, així com als seus empleats.

El frau, el robatori o el furt, o la retenció indeguda dels objectes lliurats a la seva 
custòdia.

Qualsevol altra falta greu contra la moral, la propietat o les persones.
Les queixes reiterades per escrit de la meitat més un dels veïns ocupants de la 

casa, copropietaris, titulars del contracte d’arrendament, ja sigui d’habitatge o de 
local de negoci.

Article 40
Sancions

Les sancions que procedeix imposar seran les següents:
a) Per faltes lleus: Amonestació verbal o escrita.
b) Per faltes greus: Suspensió de sou i feina de 7 a 15 dies.
c) Per faltes molt greus: Suspensió de sou i feina de 30 a 60 dies i acomiada-

ment.

Article 41
Procediment sancionador

Primer: Contra les sancions greus i molt greus que li siguin imposades a l’em-
pleat de finques urbanes, aquest té el dret de recorre-les davant dels Jutjats Socials, 
prèvia la conciliació obligatòria davant del S.C.I. del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya.

Segon: Les sancions per suspensió de sou i de feina s’imposaran amb reserva 
del seu període de compliment i, en el supòsit de ser recorregudes pel treballador 
davant dels Jutjats Socials, no s’acompliran fins que aquests dictin sentència i 
d’acord amb els seus termes.
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Tercer: La sanció imposada, quan els fets hagin causat danys o perjudicis patri-
monials, no impedirà l’exercici de les accions de rescabalament pertinents per qui 
resulti perjudicat.

Quart: Quan els fets sancionats puguin constituir una falta o un delicte perseguibles 
d’ofici, la propietat haurà de complir l’obligació general de formular la denúncia 
corresponent davant de l’autoritat competent.

CaPíTOL 11
Drets sindicals

Article 42
Drets sindicals

Els empleats de finques urbanes es regiran en matèria de drets sindicals, pel que 
preveu la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, i pel Text Refós 
de l’Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març).

CaPíTOL 12
Disposicions diverses

Article 43
Seguretat i higiene

Pel que fa a la seguretat i a la higiene en el treball, s’estarà a cada moment al que 
disposa la normativa legal en aquestes matèries.

Article 44
Text del Conveni

El text d’aquest Conveni col·lectiu es redactarà en llengua catalana i en llengua 
castellana. En el supòsit de discrepàncies en la interpretació, prevaldrà sempre el 
text en llengua castellana.

Article 45
Dret supletori

Per a tot el que no estigui previst en aquest Conveni col·lectiu s’estarà al que es 
disposa en els Laudes dels anys 1979 i 1980, al Text Refós de l’Estatut dels Treba-
lladors, (Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març), i a la normativa de legal 
aplicació.

Article 46
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març

Ambdues representacions acorden desenvolupar en el present Conveni col·lectiu 
de treball, tot allò previst a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE número 
71 de 23 de març de 2007) per a la igualtat efectiva de dones i homes.

DISPOSICIONS TRaNSITòRIES

Primera
La percepció dels salarials derivats de l’aplicació d’aquest Conveni col·lectiu, 

sorgeixen efectes des del dia 1 de gener de 2010, sense perjudici de la seva publi-
cació al DOGC.

Segona
Les indemnitzacions pel concepte de baixa d’I.T. per malaltia o per accident, es 

pagaran al treballador a mes vençut, a comptar des de l’inici de la baixa, d’acord 
amb la normativa legal vigent al respecte.
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Tercera
El pagament dels endarreriments derivats de l’aplicació del present Conveni es 

faran efectius com a màxim en el termini de 30 dies naturals, comptats des del dia 
següent al de llur publicació en el DOGC.

Quarta
El salari base de Conveni per als anys 2011, 2012 i 2013 és el següent:

Per a l’any 2011: 604 €/mes
Per a l’any 2012: 622 €/mes
Per a l’any 2013: 641 €/mes

Cinquena
Les parts signants d’aquest Conveni recomanen que, en els supòsits de conflicte, 

es sol·liciti de comú acord la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).

DISPOSICIONS aDDICIONaLS

Única
Qualsevulla referència al Text Refós de l’Estatut dels Treballadors (Reial Decret 

Legislatiu 1/1995, de 24 de març) recollida al text, s’entendrà integrada en el mateix 
com a condició més beneficiosa.

(10.116.028)
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RESOLUCIÓ
TRE/1474/2010, de 28 d’abril, per la qual es modifiquen els imports màxims destinats 
a la concessió de subvencions previstes a l’Ordre TRE/113/2010, de 22 de febrer, 
que modifica l’Ordre TRE/509/2009, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat 
d’oportunitats en el treball: programes laborals per a la diversitat, i es fixa l’import 
màxim de determinats ajuts i subvencions que preveu la mateixa Ordre.

Vista l’Ordre TRE/113/2010, de 22 de febrer, que modifica l’Ordre TRE/509/2009, 
de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 
d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat d’oportunitats en el treball: programes 
laborals per a la diversitat, i es fixa l’import màxim de determinats ajuts i subven-
cions (DOGC núm. 5580, de 4.3.2010);

Atès el que disposa l’article 6 de l’esmentada Ordre, on s’estableix que els imports 
màxims destinats a aquests atorgaments podran ser objecte de modificació, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries, prèvia resolució del/de la conseller/a de 
Treball i la seva publicació al DOGC;

Vist el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC 
núm. 3791A, de 31.12.2002);

Vistos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 
276, de 18.11.2003) i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003 (BOE núm. 176, de 25.7.2006);

Atesa la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2010 (DOGC núm. 5537, de 31.12.2009);

Vistos els informes previs de l’Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, 
i en ús de les atribucions que em són conferides d’acord amb l’article 12 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Article únic
Es modifica el paràgraf tercer de l’article 6 de l’Ordre TRE/113/2010, de 22 de 

febrer, que modifica l’Ordre TRE/509/2009, de 2 de novembre, per la qual s’apro-
ven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions als programes 
d’igualtat d’oportunitats en el treball: programes laborals per a la diversitat, i es fixa 
l’import màxim de determinats ajuts i subvencions que preveu la mateixa Ordre, el 
qual queda redactat de la manera següent:

“Per a la línia B, programa B4, relatiu als incentius a la contractació de persones 
en risc d’exclusió per part de les empreses d’inserció:

”Per un import de 400.000 euros a càrrec de la partida pressupostaria TI06 
D/470000305/3331 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010, 
import cofinançat en un 50% per part del Fons Social Europeu mitjançant el Pro-
grama operatiu 2007-2013.

”Per un import de 371.347,61 euros a càrrec de la partida pressupostaria TI06 
D/4700001/3331 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010, 
import cofinançat en un 50% per part del Fons Social Europeu mitjançant el Pro-
grama operatiu 2007-2013.

”Per un import total de 245.225,23 euros a càrrec de les partides:
”TI06 D/4700003/3330, amb un import de 44.636,23 euros,
”TI06 D/4700003/3331, amb un import de 200.589,00 euros,
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del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2010, import cofinan-
çat en un 50% per part del Fons Social Europeu mitjançant el Programa operatiu 
2007-2013.”

DISPOSICIÓ fINaL

Aquesta Resolució produirà efectes el mateix dia de la seva publicació al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 28 d’abril de 2010

maR SERNa CaLVO

Consellera de Treball

(10.116.021)
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SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
TRE/1487/2010, de 6 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2010 
per a la presentació de sol·licituds de subvencions per a la pròrroga dels agents 
d’ocupació i desenvolupament local.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, en un escenari de promoció de l’ocu-
pació en els àmbits territorials i locals, posa a disposició de les administracions 
locals un conjunt de programes ocupacionals, formatius i de desenvolupament local 
per tal que aquestes actuïn com a impulsores de l’ocupació i del desenvolupament 
en el seu territori.

En concret, i amb l’objectiu d’afavorir la creació, la diversificació de l’activitat 
econòmica i la generació de llocs de treball, es dóna continuïtat a la figura de l’agent 
d’ocupació i desenvolupament local.

D’altra banda, i per tal de donar compliment a allò previst a l’article 22 de la Re-
solució TRE/653/2007, de 27 de febrer, de desplegament de l’Ordre TRI/125/2006, 
de 17 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions 
destinades a programes per al desenvolupament local i l’ocupació en col·laboració 
amb entitats locals, el Servei d’Ocupació de Catalunya va regular, mitjançant la 
Resolució TRE/937/2009, de 6 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 
2009 per a la sol·licitud de subvencions per a la pròrroga dels agents d’ocupació i 
desenvolupament local, es crea la xarxa d’agents d’ocupació i desenvolupament local, 
i es modifica parcialment la Resolució TRE/653/2007, de 27 de febrer, la creació 
d’una xarxa d’agents d’ocupació i desenvolupament local, per tal de millorar la seva 
prestació de serveis a les oficines de promoció econòmica i desenvolupament local 
dels ens locals de Catalunya, dotada de recursos i serveis amb la finalitat d’optimitzar 
el treball que aquests desenvolupen al territori català.

El Servei d’Ocupació de Catalunya, com a continuïtat de les actuacions ja en-
degades durant l’exercici 2009, destinarà els recursos necessaris per anar dotant 
progressivament la plataforma que sostindrà aquesta xarxa, d’entre d’altres, els 
següents recursos i serveis:

a) Butlletí electrònic de desenvolupament local i ocupació.
b) Formació a distància complementària a la formació presencial.
c) Fons documental per a l’intercanvi i difusió d’informació i documentació, 

publicacions, enllaços d’interès i bones pràctiques.
d) Base de dades de plans estratègics i plans d’acció de desenvolupament eco-

nòmic local.
e) Instruments metodològics de caràcter sectorial per establir metodologies de 

treball comunes.
f) Espai de consultes i assistència tècnica en línia.
g) Mapa de recursos i serveis que s’ofereixen des del territori en l’àmbit del 

desenvolupament local i l’ocupació.

Atesa l’Ordre TRI/125/2006, de 17 de març, per la qual s’estableixen les bases 
reguladores de les subvencions destinades a programes per al desenvolupament local i 
l’ocupació en col·laboració amb entitats locals (DOGC núm. 4604, de 30.3.2006);

Atesa la Resolució TRE/653/2007, de 27 de febrer, de desplegament de l’Ordre 
TRI/125/2006, de 17 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les 
subvencions destinades a programes per al desenvolupament local i l’ocupació en 
col·laboració amb entitats locals (DOGC núm. 4840, de 13.3.2007);

Atesa la Resolució TRE/937/2009, de 6 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria 
per a l’any 2009 per a la sol·licitud de subvencions per a la pròrroga dels agents 
d’ocupació i desenvolupament local, es crea la xarxa d’agents d’ocupació i desen-
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volupament local, i es modifica parcialment la Resolució TRE/653/2007, de 27 de 
febrer, de desplegament de l’Ordre TRI/125/2006, de 17 de març (DOGC núm. 
5358, de 14.4.2009);

Vista la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació 
del Servei d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 3676, de 12.7.2002);

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 
276, de 18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que la desplega (BOE 
núm. 176, de 25.7.2006);

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC 
núm. 3791A, de 31.12.2002), modificat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de 
mesures financeres (DOGC núm. 4292, de 31.12.2004), per la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 
2.5.2008), i per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres 
i administratives (DOGC núm. 5537, de 21.12.2009);

Vista la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2010 (DOGC núm. 5537, de 31.12.2009);

Vist que el que ha informat el Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya; 
atesos els informes previs del Servei Jurídic del Servei d’Ocupació de Catalunya i de 
la Intervenció Delegada, i en ús de les facultats que em són conferides,

RESOLC:

Article 1
Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l’exercici 2010 per 
presentar les sol·licituds per a l’obtenció de subvencions per a la pròrroga dels agents 
d’ocupació i desenvolupament local.

Article 2
Entitats beneficiàries

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions, tal com estableix l’article 17 
de l’Ordre TRI/125/2006, de 17 de març, les entitats locals de Catalunya, els seus 
organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de desenvolupa-
ment local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles, d’acord 
amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, 
de 20.5.2003).

En tot cas, les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits següents:
a) En el cas que tinguin 50 treballadors/es o més, donar ocupació, almenys, a un 

2% de treballadors/es amb disminució sobre el nombre total de treballadors/es de 
l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el que disposen l’article 
38 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (BOE núm. 
103 de 30.4.1982); el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril (BOE núm. 94 de 20.4.2005), 
i el Decret 246/2000, de 24 de juliol (DOGC núm. 3196, de 2.8.2000).

b) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obliga-
cions davant la Seguretat Social.

c) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 
18.11.2003).



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.201037496

Disposicions

e) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció 
greu en matèria d’integració laboral de disminuïts o molt greu en matèria de rela-
cions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el 
Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

f) En el cas d’empreses que tinguin una plantilla igual o superior a vint-i-cinc 
persones, hauran d’indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos 
d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres 
de treball, d’acord amb la disposició addicional setena de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que afegeix un nou apartat 
7.a) l’article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

g) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts 
als articles 90 bis, 92.2.i) i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya.

Article 3
Règim jurídic

El règim jurídic aplicable a aquesta convocatòria és:
L’Ordre TRI/125/2006, de 17 de març, per la qual s’estableixen les bases regu-

ladores de les subvencions destinades a programes per al desenvolupament local i 
l’ocupació en col·laboració amb entitats locals (DOGC núm. 4604, de 30.3.2006);

La Resolució TRE/653/2007, de 27 de febrer, de desplegament de l’Ordre 
TRI/125/2006, de 17 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les 
subvencions destinades a programes per al desenvolupament local i l’ocupació en 
col·laboració amb entitats locals (DOGC núm. 4840, de 13.3.2007);

La Resolució TRE/937/2009, de 6 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a 
l’any 2009 per a la sol·licitud de subvencions per a la pròrroga dels agents d’ocupació i 
desenvolupament local, es crea la xarxa d’agents d’ocupació i desenvolupament local, i 
es modifica parcialment la Resolució TRE/653/2007, de 27 de febrer, de desplegament 
de l’Ordre TRI/125/2006, de 17 de març (DOGC núm. 5358, de 14.4.2009).

L’Ordre TRI/211/2005, de 27 d’abril, per la qual es regula el procediment comú 
relatiu als atorgaments de les subvencions gestionades pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (DOGC núm. 4384, de 13.5.2005).

L’Ordre TRE/395/2008, d’1 d’agost, per la qual s’estableix el règim justificació 
econòmica de les subvencions previstes en els programes de polítiques actives 
d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 5197, de 
19.8.2008), modificada per l’Ordre TRE/260/2009, de 15 de maig (DOGC núm. 
5386, de 25.5.2009).

L’Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 15 de juliol de 1999, per la 
qual s’estableixen les bases de concessió de subvencions públiques per al foment 
del desenvolupament local i l’impuls dels projectes i de les empreses qualificades 
d’I+O, parcialment modificada per l’Ordre TAS/49/2005, de 14 de gener, i l’Ordre 
TAS/360/2008, de 6 de febrer.

Article 4
Aplicació pressupostària

4.1 L’import màxim corresponent a l’atorgament de les subvencions d’aquesta 
convocatòria és d’11.000.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 6204.
D/460001405/3321/0000 del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per a 
l’any 2010.

Aquest import màxim podrà ser objecte d’ampliació mitjançant resolució del 
director del Servei d’Ocupació de Catalunya.

4.2 Aquest Programa podrà tenir cofinançament per part del Fons Social 
Europeu.

4.3 L’ordenació del pagament de les subvencions la realitzarà el/la director/a del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, a proposta del/ de la director/a de Programes.
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Article 5
Presentació de sol·licituds

5.1 Per a la presentació de sol·licitud de subvencions per a la pròrroga dels 
agents d’ocupació i desenvolupament local, s’estableix un termini únic que s’inicia 
l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i finalitza el 15 de setembre 
de 2010, ambdós inclosos.

5.2 Les sol·licituds de subvencions per a la pròrroga dels agents d’ocupació 
i desenvolupament local s’han de presentar al registre del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, carrer Llull, 297-307, 08019 Barcelona, adreçades a l’Àrea de Desenvo-
lupament Local de la Subdirecció General de Polítiques Actives d’Ocupació de la 
Direcció de Programes, dins el termini que estableix aquesta convocatòria.

5.3 L’imprès normalitzat de sol·licitud de subvencions per a la pròrroga dels 
agents d’ocupació i desenvolupament local, que inclou les declaracions que haurà 
d’efectuar l’entitat sol·licitant en relació amb els requisits de l’article 2 de la present 
Resolució, així com la relació de la documentació específica que cal adjuntar a la 
sol·licitud, d’acord amb l’article 27.2 de la Resolució TRE/653/2007, de 27 de febrer, 
modificada per la Resolució TRE/937/2009, de 6 d’abril, es troben a disposició dels 
sol·licitants a la web d’Internet del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya http://www.gencat.cat/treball/impresos/index.html.

5.4 En el cas de documents que ja es trobin en poder del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, en aplicació del que preveu l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, la seva aportació es pot substituir per una declaració de l’enti-
tat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de 
la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la 
documentació. Aquesta declaració s’annexarà a l’imprès de sol·licitud.

En el cas que s’hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi 
prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la 
finalització del procediment pel qual es va lliurar, s’haurà de presentar necessàri-
ament la nova documentació.

5.5 Si la sol·licitud no compleix els requisits que estableix aquesta convocatòria, 
es requerirà l’interessat per tal que en un termini de deu dies hàbils esmeni el de-
fecte o adjunti els documents preceptius. Si no ho fa així, s’entendrà que desisteix, 
d’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions publiques i del procediment administratiu comú, i es dictarà 
la resolució corresponent.

Article 6
Procediment de concessió

6.1 El procediment per a la concessió de pròrroga de les subvencions per a 
la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local, es fa en règim de 
concessió directa.

6.2 El/la director/a del Servei d’Ocupació de Catalunya emetrà la corresponent 
resolució d’aprovació o denegació a proposta del/la director/a de programes, en 
el termini màxim de tres mesos. Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat i 
notificat resolució, s’ha d’entendre desestimada la sol·licitud, d’acord amb el que 
estableix l’article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, d’adequació de procedi-
ments administratius en relació amb el règim del silenci administratiu i el termini 
de resolució i notificació.

6.3 La resolució s’ha de notificar al sol·licitant, d’acord amb el que estableixen 
els articles 58 i 59 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.

6.4 Contra la resolució que dicti el director del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant 
la consellera de Treball en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva 
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notificació. En cas de resolucions de sol·licituds presentades per entitats locals, que 
posen fi a la via administrativa, es podrà presentar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva notificació, sens perjudici del que estableix l’article 44 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 7
Selecció del candidat en les pròrrogues d’agents d’ocupació i desenvolupament 
local

Quan el candidat proposat en la sol·licitud de pròrroga de la subvenció per a la 
contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local no sigui la mateixa persona 
contractada en el període anterior, caldrà seguir el procediment establert a l’article 
21 de la Resolució TRE/653/2007, de 27 de febrer, que fa referència a la selecció i 
contractació dels agents d’ocupació i desenvolupament local.

Article 8
Plans de treball dels agents d’ocupació i desenvolupament local

Els plans de treball anuals dels agents d’ocupació i desenvolupament local hauran 
de reflectir i, en tot cas, proposar mesures i replantejar actuacions, encaminades 
a fer front a les problemàtiques que es deriven de situacions de crisis econòmica i 
social, i el seu impacte en el territori i en les persones aturades.

Article 9
Justificació de la pròrroga de subvenció

Les entitats que sol·licitin la pròrroga de subvenció per a la contractació d’agents 
d’ocupació i desenvolupament local per a un cinquè any, hauran de justificar su-
ficientment i adequadament aquesta pròrroga basant-se en la necessitat de donar 
continuïtat al pla d’acció de desenvolupament econòmic local o supralocal que va 
motivar l’atorgament inicial i successives pròrrogues d’aquest agent d’ocupació i 
desenvolupament local, d’acord amb el que disposa l’Ordre TAS/360/2008, de 6 de 
febrer, que modifica l’Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 15 de juliol 
de 1999, per la qual s’estableixen les bases de concessió de subvencions públiques 
per al foment del desenvolupament local i l’impuls dels projectes i de les empreses 
qualificades d’I+O.

Article 10
Termini d’execució

Les pròrrogues de la subvenció per a la contractació d’agents d’ocupació i des-
envolupament local es podran iniciar, un cop oberta la convocatòria, a partir de 
l’endemà de la presentació de la sol·licitud fins al 31 de desembre de 2010 i tindran 
una durada màxima d’un any.

Article 11
Termini de presentació i documentació per a la justificació tècnica i econòmica 
de la subvenció

Per al seguiment de l’activitat de l’agent d’ocupació i desenvolupament local, 
s’haurà de lliurar, transcorreguts sis mesos des de l’inici del període subvencionat, 
un informe semestral de l’activitat duta a terme per l’agent, en el qual s’especifiquin 
els resultats aconseguits, degudament quantificats, en relació amb els resultats 
previstos al pla de treball corresponent.

D’acord amb l’article 8 de la Resolució TRE/937/2009, de 6 d’abril, per la qual s’obre 
la convocatòria per a l’any 2009 per a la sol·licitud de subvencions per a la pròrroga 
dels agents d’ocupació i desenvolupament local, es crea la xarxa d’agents d’ocupació 
i desenvolupament local, i es modifica parcialment la Resolució TRE/653/2007, de 
27 de febrer, de desplegament de l’Ordre TRI/125/2006, de 17 de març, dintre dels 
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dos mesos següents al dia de la finalització del període subvencionat s’haurà de 
lliurar la documentació següent:

a) Un informe anual de l’activitat duta a terme per l’agent d’ocupació i desen-
volupament local, en el qual s’especifiquin els resultats aconseguits, degudament 
quantificats, en relació amb els resultats previstos al pla de treball corresponent 
de l’agent.

b) Una memòria econòmica justificativa de les despeses subvencionables que 
ha d’incloure:

Una relació de les nòmines abonades i dels documents de cotització empresarial 
a la Seguretat Social, amb identificació del perceptor, dels imports satisfets i data 
de pagament. Si s’escau, s’han d’indicar les desviacions produïdes respecte al càlcul 
del cost salarial anual en virtut del qual es va atorgar la subvenció.

Un certificat emès pel secretari o interventor de l’entitat local on s’acrediti que 
els pagaments corresponen a despeses elegibles, justificades mitjançant nòmines 
pagades i documents TC2 de la Seguretat Social.

c) Si s’escau, carta de pagament de reintegrament de la subvenció en el supòsit 
de fons públics percebuts com a bestreta i no aplicats a l’objecte subvencionable, 
així com dels interessos legals que en derivin a comptar del termini de finalització 
per a la presentació econòmica.

d) Per tal d’avaluar el nivell de satisfacció dels participants, així com el grau 
d’utilitat d’aquest programa per a la consecució dels objectius previstos en els 
plans de treball dels agents d’ocupació i desenvolupament local, els participants 
hauran de facilitar al Servei d’Ocupació de Catalunya a la finalització del període 
subvencionat aquests indicadors.

Article 12
Publicitat de les subvencions per part del beneficiari

12.1 El beneficiari de la subvenció ha de donar l’adequada publicitat al caràcter 
públic del finançament provinent del Servei Públic d’Ocupació estatal del Ministeri 
de Treball i Immigració i del Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb el que 
preveu l’article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

12.2 En totes les accions directament relacionades amb el projecte subvenci-
onat que tinguin un suport documental i/o audiovisual, hi haurà de constar que és 
un projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, i que està finançat 
pel Servei Públic d’Ocupació estatal del Ministeri de Treball i Immigració, amb la 
inclusió dels logotips corresponents, d’acord amb l’article 3 i l’annex V de l’Ordre 
TIN/687/2010, de 12 de març, per la qual es distribueixen territorialment per a 
l’exercici econòmic de 2010, perquè les comunitats autònomes amb competències 
assumides les gestionin, subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als 
pressupostos generals de l’Estat.

DISPOSICIÓ aDDICIONaL

El Servei d’Ocupació de Catalunya es reserva la potestat de fer ús dels materials 
i productes resultants objecte de la subvenció en el marc dels programes de desen-
volupament local, per tal de garantir la transferibilitat i el seu major aprofitament 
pel conjunt d’agents que intervenen en les polítiques de promoció de l’ocupació i 
de desenvolupament local.

DISPOSICIÓ TRaNSITòRIa

Excepcionalment, atès que a l’empara de l’Ordre TRE/165/2008, de 15 d’abril, 
per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la realització de projec-



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.201037500

Disposicions

tes i accions per a l’ocupació amb les entitats locals i s’obre la convocatòria per al 
període 2008-2009, es van subvencionar projectes integrals per a l’ocupació que 
podien abastar dos exercicis econòmics, i que aquest fet es tradueix en l’existència 
d’agents d’ocupació i desenvolupament local, les contractacions dels quals es varen 
produir a partir de l’1 de gener de 2009, aquelles entitats que hagin prorrogat o donat 
continuïtat als tècnics a partir de l’1 de gener de 2010, podran sol·licitar així mateix 
la subvenció per a la pròrroga d’aquests agents d’ocupació i desenvolupament local, 
amb caràcter retroactiu, dins el termini establert per aquesta convocatòria.

DISPOSICIÓ fINaL

Aquesta Resolució produirà efectes a partir de l’endemà de la seva publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 de maig de 2010

JOaN JOSEP bERbEL SáNChEz

Director

(10.125.167)

*
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DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

ORDRE
IUE/277/2010, de 10 de maig, per la qual es modifica parcialment la composició dels 
jurats previstos a l’Ordre IUE/536/2009, de 3 de desembre, per la qual es convoquen 
els Premis de la Generalitat de Catalunya a la Iniciativa Comercial i els Premis de 
la Generalitat de Catalunya als Establiments Comercials Centenaris.

Atès que en els jurats previstos en l’Ordre IUE/536/2009, de 3 de desembre, es 
preveu la presència del director de l’Àrea de Promoció del Comerç i que actualment 
aquest càrrec es troba vacant, és procedent modificar la composició dels jurats 
esmentats.

En conseqüència, a proposta de la directora general de Comerç, i en ús de les 
atribucions legals que m’han estat conferides,

ORDENO:

Article únic

—1 Es modifica el punt 7.1 de l’Annex 1, Bases que regulen l’onzena edició dels 
Premis de la Generalitat de Catalunya a la Iniciativa Comercial, que queda redactat 
de la manera següent:

“7.1 El jurat encarregat de la selecció de les entitats candidates i d’elaborar la 
proposta de les entitats guardonades estarà presidit per la directora general de Co-
merç i el compondran la cap d’Incentius del Consorci de Promoció Comercial de 
Catalunya (COPCA), que farà les funcions de secretària, i que en cas d’absència ha 
de ser substituïda per la cap de Suport d’Empreses del COPCA, i un/a representant 
de cada una de les següents entitats representatives del sector comercial i del món 
municipal:

”Un/a representant de la Federació de Municipis de Catalunya.
”Un/a representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
”Un/a representant de la Confederació de Comerç de Catalunya.
”Un/a representant de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya.
”Un/a representant de Pimec-Comerç.
”Un/a representant de la Fundació Comerç Ciutadà.
”Un/a representant de la Fundació Barcelona Comerç.
”Un/a representant de l’Associació Comertia.
”Un/a representant de la Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servi-

cios (ANCECO).
”Un/a representant del Consell de Cambres de Catalunya.
”Un/a representant que formi part de la premsa especialitzada.
”Un/a representant que formi part del món universitari.”

—2 Es modifica el punt 4 de l’Annex 2, Bases que regulen els Premis de la Ge-
neralitat de Catalunya als Establiments Comercials Centenaris, que queda redactat 
de la manera següent:

“4. Jurat
”El jurat encarregat de seleccionar les empreses candidates i d’elaborar la proposta 

de les guardonades estarà presidit per la directora general de Comerç i el compondran 
la cap d’Incentius del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), 
que farà les funcions de secretària, i que en cas d’absència ha de ser substituïda per 
la cap de Suport d’Empreses del COPCA, i un/a representant de cada una de les 
següents entitats representatives del sector comercial i del món municipal:

”Un/a representant de la Federació de Municipis de Catalunya.
”Un/a representant de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
”Un/a representant de la Confederació de Comerç de Catalunya.
”Un/a representant de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya.
”Un/a representant de Pimec-Comerç.
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”Un/a representant de la Fundació Comerç Ciutadà.
”Un/a representant de la Fundació Barcelona Comerç.
”Un/a representant de l’Associació Comertia.
”Un/a representant de la Asociación Nacional de Centrales de Compra y Ser-

vicios
(ANCECO).
”Un/a representant del Consell de Cambres de Catalunya.
”Un/a representant que formi part de la premsa especialitzada.
”Un/a representant que formi part del món universitari.”

DISPOSICIÓ fINaL

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

Barcelona, 10 de maig de 2010

JOSEP hUgUET I bIOSCa

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

(10.126.102)
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ORDRE
IUE/279/2010, de 7 de maig, per la qual s’obre convocatòria i s’aproven les bases 
que regulen el concurs públic per accedir a l’autorització de noves estacions 
d’inspecció tècnica de vehicles previstes en el Pla territorial aprovat pel Decret 
45/2010, de 30 de març.

La Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 5191, de 
8.8.2008), defineix la seguretat industrial com un servei públic d’interès general i 
defineix un model de gestió que es basa en l’externalització dels serveis d’inspecció 
sotmesos a un règim d’autorització administrativa prèvia. Aquesta mateixa Llei 
defineix també en el seu preàmbul que per les característiques pròpies del mercat de 
la inspecció que és de demanda obligatòria i on la qualitat, en general, no és exigida 
pels clients, no és possible optar per un model de liberalització pura.

La Llei 12/2008, de 31 de juliol, en l’article 37.2, habilita el Govern per determinar 
mitjançant un decret el nombre necessari d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles 
i el de línies d’inspecció que ha de tenir cada estació i preveu que, en aquest cas, 
s’ha d’establir un procediment de concurrència pública i adjudicació per concurs 
entre els sol·licitants.

El Decret 45/2010, de 30 de març (DOGC núm. 5600, d’1.4.2010), va aprovar el 
Pla territorial de noves estacions d’inspecció tècnica de vehicles de Catalunya per 
al període 2009-2014, en el qual es defineix la xarxa d’estacions d’inspecció tècnica 
de vehicles, composada per les existents més les noves que el propi pla hi preveu al 
seu article 3, per tal de donar compliment als objectius que el Pla estableix.

Escau ara regular aquest procediment de concurrència pública, que té com a 
finalitat que les noves estacions d’inspecció tècnica de vehicles que s’autoritzin 
s’adjudiquin amb criteris objectius i què s’afavoreixi l’ampliació de la competència 
en aquest sector, així com convocar, dintre de les previsions del Pla territorial, els 
lots d’estacions que es consideren prioritaris per tal d’assolir les finalitats que preveu 
l’article 4 del Decret 45/2010, de 30 de març.

Amb aquesta Ordre es completa la implantació i desenvolupament del nou model 
de gestió dels operadors de la inspecció que defineix la Llei 12/2008, de 31 de juliol, 
de seguretat industrial.

D’acord amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 12/2008, de 31 de ju-
liol, de seguretat industrial, mentre no s’aprovi el decret que reguli els estatuts de 
l’Agència Catalana de Seguretat Industrial, les funcions que aquesta Llei li atribueix 
les han d’exercir els òrgans corresponents del departament competent en matèria 
de seguretat industrial.

Atès que l’article 80.4 del Decret 30/2010, de 2 de març, estableix que mitjançant 
ordre del conseller o consellera titular del Departament competent en matèria de 
seguretat industrial s’han d’establir les bases que han de regular els concursos per a 
proveir els nous titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles, i en virtut 
de l’habilitació que conté l’apartat cinquè de la disposició final tercera de la Llei 
12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, i en ús de les atribucions que em 
confereix la legislació vigent,

ORDENO:

Article 1
Aprovar les bases que regulen el concurs públic per a l’accés de nous operadors 

al procediment d’autorització per a accedir a noves estacions d’inspecció tècnica de 
vehicles previstes en el Decret 45/2010, de 30 de març, que aprova el Pla territorial 
d’inspecció tècnica de vehicles de Catalunya i que es detallen en l’annex 1.
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Article 2
Obrir la convocatòria de concurs per a l’accés a les noves estacions d’inspecció 

tècnica de vehicles i que s’agrupen en els lots que s’especifica en l’annex 2.

DISPOSICIÓ fINaL

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Contra la convocatòria de concurs que conté aquesta Ordre, que exhaureix la via 
administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa, en el termini d’un mes a partir de l’endemà 
de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú, o directament de recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
seva publicació al DOGC, de conformitat amb l’article 46 en relació amb l’article 
10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa

Barcelona, 7 de maig de 2010

JOSEP hUgUET I bIOSCa

Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

aNNEX

Bases

—1 Objecte
Aquestes bases tenen per objecte regular el concurs per a l’accés de nous titulars 

d’inspecció tècnica de vehicles a alguna de les noves estacions d’inspecció tècnica 
de vehicles previstes en el Decret 45/2010, de 30 de març, pel qual s’aprova el Pla 
territorial de noves estacions d’inspecció tècnica de vehicles de Catalunya per al 
període 2010-2014.

—2 Sol·licitants
Poden presentar sol·licitud totes aquelles entitats que estiguin en disposició de 

complir els requisits previstos en els capítols I i III del títol IV de la Llei 12/2008, 
de 21 de juliol, de seguretat industrial, i en els títols 2 i 4 del Decret 30/2010, de 2 
de març, que la desenvolupa, per ser autoritzat com a titular d’estació d’inspecció 
tècnica de vehicles.

No poden presentar-se les empreses que superin la quota màxima de mercat prevista 
a l’article 74 d’aquest mateix Decret 30/2010 o que, en relació amb la localització de 
les estacions d’inspecció tècnica de vehicles que surten a concurs, no superin les 
distàncies mínimes de compatibilitat previstes en l’article 75 del mateix Decret.

—3 Presentació de la sol·licitud
La sol·licitud s’ha de presentar al Registre de la Subdirecció General de Seguretat 

Industrial del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (avinguda Diagonal, 
405 bis, 1a planta, 08008 Barcelona). La presentació de les sol·licituds també es pot 
realitzar d’acord amb els supòsits que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

En el cas que un participant presenti sol·licitud per més d’un lot d’estacions 
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d’inspecció tècnica de vehicles haurà de prioritzar-les ja que un mateix sol·licitant 
no pot ser adjudicatari del dos lots.

—4 Sol·licitud i documentació
En la sol·licitud s’ha d’identificar l’entitat sol·licitant i s’han de fer constar les da-

des relatives a la seva raó social, forma jurídica, seu social, estructura de propietat 
i composició del seu capital social.

Aquesta sol·licitud s’ha d’acompanyar de la següent documentació:
a) Memòria detallada de la organització, del seu pla estratègic i avantprojecte 

tècnic de cadascuna de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles. Aquesta 
memòria ha de contenir tota la informació necessària per tal de poder aplicar els 
criteris de valoració que es contenen en la base sisena. Per poder ser objecte de 
valoració, d’acord amb els criteris de la base sisena, i per permetre l’avaluació pos-
terior del seu compliment, aquesta informació ha de tenir una redacció concreta i 
amb paràmetres mesurables.

b) Declaració responsable conforme el sol·licitant, el personal de direcció que 
s’encarregaria de la gestió i el seu personal inspector, no incorren en cap de les 
incompatibilitats regulades en els articles 42, 43 i 45 del Decret 30/2010, de 2 de 
març, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de 
juliol, de seguretat industrial.

c) D’acord amb l’article 44 del Decret 30/2010, declaració responsable conforme 
no formen part d’un grup empresarial juntament amb empreses amb les què incorrin 
en incompatibilitats d’acord amb aquest mateix Decret.

—5 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a partir de l’endemà de la 

publicació de la convocatòria al DOGC.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits previstos a la convocatòria o no s’adjunta 

tota la documentació requerida, la unitat competent per gestionar la sol·licitud ha 
d’atorgar al sol·licitant un termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de rebre 
la notificació per tal que esmeni la deficiència detectada o aporti la documentació 
requerida, amb la indicació que si no ho fa s’entendrà que desisteix de la seva sol-
licitud, en els termes i d’acord amb els requisits previstos a l’article 71 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú.

—6 Avaluació i selecció
Les diferents sol·licituds seran valorades, sobre una puntuació màxima de 100 

punts, segons els criteris següents:
a) Competència tècnica: màxim 20 punts.
Per aquest apartat es tindrà en compte els següents conceptes següents:
Competència professional dels seus directius i tècnics: màxim 5 punts.
Acreditacions i certificacions de que disposa: màxim 3 punts.
Experiència en l’activitat d’inspecció: màxim 4 punts.
Aportacions a la millora de la seguretat realitzades: màxim 4 punts.
Col·laboracions amb les administracions públiques en l’àmbit de la inspecció: 

màxim 3 punts.
Altres mèrits en relació a la competència tècnica: màxim 1 punt.
b) Qualitat de servei als usuaris: màxim 20 punts.
Per aquest apartat es tindrà en compte els següents conceptes:
Carta de serveis: màxim 14 punts.
Altres compromisos de qualitat del servei als usuaris: 6 punts.
c) Compromisos tecnològics i industrials: màxim 15 punts.
Per aquest apartat es tindrà en compte els següents conceptes:
Compromisos d’utilització de tecnologies avançades: màxim 4 punts.
Compromisos d’incorporació d’innovacions tecnològiques: màxim 4 punts.
Aportacions al teixit industrial de Catalunya: màxim 5 punts.
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Altres compromisos tecnològics i industrials: màxim 2 punts.
d) Compromisos de millora: màxim 15 punts.
Per aquest apartat es tindrà en compte els següents conceptes:
Millora dels requeriments exigibles als operadors de la inspecció: màxim 4 

punts.
Millora de les obligacions exigibles als operadors de la inspecció: màxim 4 

punts.
Millora de les tarifes màximes: màxim 7 punts.
e) Estacions d’ITV: màxim 30 punts.
Per aquest apartat es tindrà en compte els següents conceptes:
Localització proposada: màxim 12 punts.
Títol o opció d’ocupació del terreny: màxim 5 punts.
Accessos i comunicacions: màxim 8 punts.
Avantprojecte tècnic: màxim 5 punts.

—7 Comissió de selecció
L’avaluació i selecció de les sol·licituds correspon a una comissió que estarà 

integrada pels següents membres:
El/la secretari/a d’Indústria i Empresa, que actuarà com a president.
El/la director/a de Serveis del Departament d’Innovació Universitats i Empre-

sa.
El/la subdirector/a general de Seguretat Industrial.
E/la cap del Servei d’Automòbils, Metrologia i Producte de la Subdirecció General 

de Seguretat Industrial.
El/la cap del Servei de Règim Jurídic de les Seguretat Industrial de la Subdirecció 

General de Seguretat Industrial, que actua com a secretari/ària.
La comissió ha d’estendre acta de les seves deliberacions i elevar la seva proposta 

a l’òrgan competent per dictar resolució.

—8 Resolució del concurs
La resolució del concurs s’ha de dictar en el termini de tres mesos a comptar de 

l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. 
Aquest termini es pot ampliar en un mes mitjançant resolució motivada de l’òrgan 
competent per resoldre.

La resolució ha de contenir una relació baremada, d’acord amb els criteris que 
es regulen a la base sisena, de totes les sol·licituds presentades per a cadascun dels 
lots d’estacions.

La resolució del concurs, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte 
de recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
el preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o 
directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Adminis-
trativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb l’article 46 en rela-
ció amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

El sol·licitant que hagi obtingut la puntuació més alta en cada lot, respectant 
l’ordre de prelació de la sol·licitud en el seu cas, serà el seu adjudicatari.

Els adjudicataris de cadascun dels lots tenen el termini d’un any, des de la data de 
la resolució del concurs, per presentar a l’Agència Catalana de Seguretat Industrial 
la sol·licitud d’autorització com a titular de la corresponent estació d’inspecció tèc-
nica de vehicles, d’acord amb el què disposa l’article 81.1 del Decret 30/2010, de 2 
de març, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 
de juliol, de seguretat industrial. Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada de la 
documentació que estableix l’article 82 del Decret 30/2010, de 2 de març.

Finalitzat aquest termini sense que s’hagi presentat sol·licitud o si aquesta s’hagués 
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desestimat per incompliment dels requisits, es deixa sense efecte el seu caràcter 
d’adjudicatari del concurs, d’acord amb el que disposa l’article 81.3 del Decret 
30/2010, de 3 de març, i l’entitat que hagués obtingut la segona puntuació més alta, 
en el lot que correspongui o, en el seu cas, les successives pot presentar la seva 
sol·licitud a l’Agència per a ser autoritzat provisionalment com a titular d’estació 
d’inspecció tècnica de vehicles.

Els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles que resultin adjudica-
taris dels concursos es comprometen a complir les obligacions que com a titulars 
d’estacions d’inspecció tècnica de vehicles, estableixen la Llei 12/2008, de 31 de 
juliol, de seguretat industrial i el seu reglament aprovat pel Decret 30/2010, de 2 
de març, que el desenvolupa, així com els compromisos derivats de la seva pròpia 
participació en aquest concurs i que han estat valorats d’acord amb la base sisena.

aNNEX 2

Lot 1
Alta Ribagorça: 1 línia.
Baix Penedès: 2 línies.
Bages: 2 línies.

Lot 2
Garrigues: 1 línia.
Montsià: 2 línies.
Vallès Oriental: 2 línies.

(10.127.124)
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AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
I DE RECERCA

RESOLUCIÓ
IUE/1481/2010, de 27 d’abril, per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria 
d’ajuts de mobilitat per al personal d’administració i serveis del sector universitari 
i de la recerca 2010 (PAS).

De conformitat amb el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la 
Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre;

Atesa la Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les bases 
generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocats per l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR);

Atès que l’article 11 dels Estatuts de l’AGAUR, aprovat pel Decret 168/2002, 
d’11 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya, disposa que correspon 
al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, com 
també la seva resolució, i que aquestes facultats han estat delegades al president o 
la presidenta de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris (CEAU), amb data 5 
de desembre de 2002,

RESOLC:

Article 1
Aprovar les bases i convocar els ajuts de mobilitat per al personal d’administració 

i serveis del sector universitari i de la recerca 2010 (PAS), segons l’annex d’aquesta 
Resolució.

Article 2
Aquesta convocatòria és finançada per la Direcció General d’Universitats (DGU) 

del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE). L’import màxim 
global destinat a aquesta convocatòria és de 120.000,00 (cent vint mil) euros, que 
va a càrrec de la partida pressupostària 449.0001 del pressupost de l’AGAUR per 
a l’any 2010.

DISPOSICIÓ fINaL

Aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs 
potestatiu de reposició davant el president o la presidenta de la CEAU, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el que 
preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener; o directament recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos 
comptats des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els 
articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Barcelona, 27 d’abril de 2010
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JOSEP RIbaS I SEIX

President de la Comissió Executiva
d’Ajuts Universitaris

aNNEX

Preàmbul
La Unió Europea, mitjançant la conferència de ministres d’universitats dels països 

membres, ha determinat les bases de l’Espai Europeu de l’Educació Superior, dins 
el context del denominat procés de Bolonya, que ha rebut, a hores d’ara, l’adhesió 
de la majoria dels governs europeus. Entre els punts principals per establir aquest 
espai comú, hi figura la promoció de la mobilitat, entesa com a mobilitat d’estudi-
ants, professors i personal administratiu.

La Generalitat de Catalunya, amb la voluntat general d’integrar la dinàmica uni-
versitària catalana als processos de convergència europea en educació superior i de 
l’espai europeu de la recerca i, concretament, per contribuir al bon funcionament 
i gestió del sistema universitari i de recerca de Catalunya, estableix un programa 
d’actuació per facilitar la mobilitat del personal d’administració i serveis (PAS) 
d’universitats i personal d’administracions públiques en l’entorn europeu i inter-
nacional.

—1 Objecte
Atorgar ajuts per facilitar, mitjançant la mobilitat a altres institucions d’arreu, el 

desenvolupament professional del personal d’administració i serveis de les univer-
sitats catalanes, centres de recerca, hospitals i del personal de les administracions 
públiques competents o executives en matèries relacionades amb les universitats i 
la recerca. Aquests ajuts han de contribuir a l’assoliment d’objectius institucionals 
relacionats amb la promoció i adaptació als canvis originats per les innovacions 
tecnològiques i de gestió, com també amb les demandes culturals i socials que 
requereix l’entorn universitari i de recerca.

La mobilitat objecte d’aquesta convocatòria no s’entén com a desplaçament per 
necessitats de treball, sinó per millorar el desenvolupament professional de treba-
lladors i treballadores.

—2 Persones destinatàries
Són destinatàries d’aquests ajuts les persones que compleixin algun dels dos 

requisits següents, tant en el moment de fer la sol·licitud com durant tot el període 
de gaudi de l’ajut:

a) Ser personal funcionari d’administració i serveis, o contractat laboral a les 
universitats o en algun dels seus òrgans dependents, centres de recerca o hospitals 
de Catalunya.

b) Ser personal contractat o funcionari de qualsevol Administració pública de 
Catalunya que exerceixi tasques de gestió universitària o de recerca, o d’institucions 
no universitàries sense finalitat de lucre, situades a Catalunya i que, entre les seves 
activitats principals, hi figuri la recerca.

Seran prioritàries les propostes presentades per personal tècnic o gestor i que 
tinguin una repercussió directa sobre el funcionament general de la institució.

Les entitats beneficiàries seran les universitats o institucions amb personalitat 
jurídica a què pertanyen les persones candidates.

Quedaran excloses les persones que hagin gaudit d’un ajut en el marc de la con-
vocatòria PAS de l’any 2009.

—3 Període
L’estada objecte de la subvenció s’ha de realitzar durant el curs acadèmic 2010-

2011 i la durada pot ser d’entre 15 dies i 2 mesos. Excepcionalment, i sempre 
mitjançant escrit justificat del vicerectorat competent en assumptes del PAS, o 
de la gerència o la figura que tingui aquestes atribucions, es podran admetre sol-
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licituds per durades superiors a la determinada en aquesta base, però sempre dins 
del termini establert.

—4 Quantia
L’import de l’ajut per a l’estada es determina en funció del país on s’hagi de rea-

litzar, d’acord amb la Resolució IUE/3637/2007, de 27 de novembre (DOGC núm. 
5024, de 7.12.2007), per la qual es publiquen i actualitzen els imports de la taula de 
borses de viatge i ajuts d’estada. En cas que s’hagin d’afegir nous països a la llista 
d’aquesta taula, cal seguir els mateixos criteris que s’han seguit per a elaborar la 
llista actual.

També es donaran ajuts addicionals per a les despeses de desplaçament, d’acord amb 
el que s’estableix a l’esmentada Resolució IUE/3637/2007, de 27 de novembre.

L’AGAUR vetllarà perquè totes les persones candidates tinguin assegurada la co-
bertura d’assistència sanitària, sempre que aquestes no puguin accedir-hi o no s’hagi 
subscrit entre Espanya i el país de destinació el corresponent conveni de Seguretat 
Social. En aquest últim cas, la persona candidata ho haurà de sol·licitar a l’AGAUR.

—5 Sol·licituds i documentació
5.1 La sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat, l’ha de formalitzar la 

persona candidata i no pot superar els fulls que s’hi estableixin.
5.2 Les persones candidates presentaran les sol·licituds a la seva universitat o 

al seu centre en format paper, després d’enviar-les en suport electrònic a l’AGAUR, 
o d’acord amb el que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu 
comú.

L’imprès de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències de l’Agèn-
cia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Via Laietana, 28, 2a 
planta, 08003 Barcelona, i també a la pàgina web de l’AGAUR: http://www.gencat.
cat/agaur, i a la del Comissionat per a Universitats i Recerca (CUR) http://www.
gencat.cat/diue/ur.

5.3 L’imprès de sol·licitud, tal com indica el model normalitzat, consta de les 
parts següents:

a) Informe sobre l’interès i l’aplicabilitat de l’estada, amb relació a la tasca que 
es duu a terme o es vol realitzar en el futur a la universitat o al centre d’origen. 
Aquest informe ha d’incloure els objectius que es pretenen assolir durant l’estada 
i el pla de treball.

b) Descripció dels coneixements tècnics, administratius, informàtics i idiomàtics 
suficients per obtenir un bon aprofitament de l’estada.

c) Descripció de la feina que duu a terme a la seva universitat o al seu centre, 
indicant la relació d’aquesta activitat amb les activitats que es pretenen realitzar 
durant l’estada.

d) Vistiplau de la persona responsable de la secció, el departament o la unitat 
(cap immediat) on s’estigui treballant en el moment de presentar la sol·licitud.

En els deu dies hàbils següents a la data de finalització del termini, les instituci-
ons de les persones sol·licitants han de trametre a l’AGAUR, o d’acord amb el que 
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i de procediment administratiu comú, les sol·licituds 
degudament emplenades i prioritzades. La priorització es farà numèricament i amb 
ordre decreixent tenint en compte l’interès de la institució per les sol·licituds pre-
sentades. També han de trametre una relació de les persones sol·licitants on consti 
la seva vinculació laboral específica. L’AGAUR farà arribar un document general 
d’orientacions a totes les institucions per a la priorització. I cada institució haurà 
de fer públics els criteris específics aplicats en el procés de priorització.

5.4 Està previst que no s’atorgui més d’un ajut per persona candidata i convo-
catòria. Amb aquesta finalitat, en cas de rebre més d’una sol·licitud d’una mateixa 
persona candidata, serà vàlida únicament la que hagi entrat en darrer lloc al registre 
de l’AGAUR.
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5.5 Si escau, qualsevol necessitat d’esmena de la sol·licitud s’ha de notificar 
a la persona interessada mitjançant publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR 
d’una diligència de la direcció executiva amb la relació de documentació bàsica i 
documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n’ha d’indicar els motius i 
hi ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud pel que fa a la documen-
tació bàsica, en el termini de deu dies a comptar de l’endemà de la publicació de la 
diligència corresponent al tauler d’anuncis de l’AGAUR, s’entén que les persones 
sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d’acord amb el que disposa l’article 
71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. Per tal de fer-ne una major difusió, 
i a efectes informatius, es pot consultar el contingut d’aquesta diligència a la pàgina 
web de l’AGAUR.

—6 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà de la 

publicació d’aquesta Resolució en el DOGC.

—7 Avaluació i selecció
7.1 D’acord amb els mecanismes i criteris que s’estableixen a la convocatòria, 

les sol·licituds seran valorades per una comissió de selecció i es tindran en compte 
les bases generals de l’AGAUR, els objectius de la convocatòria, la priorització 
expressada per les universitats, l’interès de la proposta, l’interès institucional de les 
universitats, la disponibilitat pressupostària i els criteris següents:

a) El nivell idiomàtic de les persones candidates amb relació al lloc de destinació, 
com també la seva motivació per dur a terme l’acció de mobilitat.

b) Que les persones candidates tinguin titulació universitària.
c) Els objectius i el pla de treball proposats en la sol·licitud, com també els co-

neixements o les habilitats que s’adquireixin mitjançant l’acció de mobilitat i les 
millores que comportin en el lloc de treball.

La Comissió també pot tenir en compte, si escau, l’equilibri entre diferents àmbits 
o àrees de treball en la proposta de resolució.

7.2 Durant els sis mesos següents a la conclusió de l’estada, la persona candi-
data d’aquest ajut de mobilitat pot ser requerida per qualsevol de les universitats 
catalanes o administracions catalanes competents en matèria universitària o de 
recerca per fer extensius els coneixements adquirits a altres persones o col·lectius 
universitaris. Aquests requeriments han de ser atesos sempre que es formulin en 
termes assumibles per la persona candidata i la seva institució d’origen. Si el com-
pliment d’aquesta clàusula genera incidències, la seva resolució és competència de 
la direcció executiva de l’AGAUR.

D’altra banda, l’AGAUR també podrà convocar a les persones candidates dels ajuts 
a una sessió pública per a la presentació dels resultats assolits durant l’estada.

7.3 La Comissió de Selecció és designada i nomenada per la presidència de la 
CEAU i la direcció general d’Universitats. Està presidida per aquesta direcció o 
per la persona en qui delegui; està formada per un màxim de quatre vocals i per 
un/a secretari/ària, que ha de ser el director o directora executiu de l’AGAUR, o la 
persona en qui delegui, amb veu però sense vot.

7.4 L’AGAUR vetllarà per la paritat de gènere en la Comissió de Selecció, 
sempre que sigui possible.

7.5 La Comissió de Selecció es reserva el dret de convocar les persones can-
didates per contrastar qualsevol informació relacionada amb el contingut de la 
sol·licitud.

7.6 La Comissió de Selecció es reserva el dret de proposar a les persones 
candidates una reducció del temps de l’estada, si escau, en funció de l’anàlisi de la 
documentació presentada.

7.7 La Comissió de Selecció pot proposar una llista de reserva, degudament 
prioritzada, integrada per sol·licituds que no hagin estat atorgades.
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—8 Unitat competent per a la gestió
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

—9 Òrgan competent per a la resolució
El Consell de Direcció de l’AGAUR i, per delegació, la Comissió Executiva 

d’Ajuts Universitaris i/o el seu president o presidenta, segons l’acord del Consell 
de Direcció, de data 5 de desembre de 2002.

—10 Procediment de concessió
La concessió dels ajuts es tramita en règim de concurrència competitiva, de 

conformitat amb els criteris de valoració que determina aquesta convocatòria. Per a 
l’avaluació es té en compte exclusivament la documentació aportada a la sol·licitud 
i, per tant, es prescindeix del tràmit d’audiència, de conformitat amb l’article 24.4 
de la Llei 38/2003, general de subvencions, de 17 de novembre.

—11 Termini de resolució
El termini legal màxim per resoldre és de sis mesos comptats des de l’endemà de 

la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense 
resolució expressa, l’ajut sol·licitat s’entén desestimat per silenci.

—12 Notificació de la resolució
Publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR. Per tal de fer-ne una major difusió, i 

a efectes informatius, la resolució es podrà consultar a la pàgina web de l’AGAUR 
i del CUR.

La resolució expressa de concessió o denegació dels ajuts exhaureix la via ad-
ministrativa. Les persones interessades poden interposar en el termini d’un mes, 
comptat des de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR, recurs 
potestatiu de reposició davant el president o presidenta de la CEAU, d’acord amb 
el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la 
publicació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

—13 Acceptació
13.1 L’acceptació s’ha de formalitzar mitjançant document normalitzat signat 

per la persona candidata i l’entitat beneficiària, en el qual es compromet a complir 
totes les condicions fixades a les bases reguladores d’aquesta convocatòria i d’acord 
amb les bases generals de l’AGAUR vigents.

El document d’acceptació s’ha de presentar al registre de l’AGAUR, o, d’acord 
amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, en 
un termini de 30 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de la 
resolució d’atorgament al tauler d’anuncis de l’AGAUR. El document d’acceptació 
ha de portar la signatura de la persona candidata i del vicerectorat de PAS, gerència 
o equivalent de la institució sol·licitant.

13.2 Juntament amb el document d’acceptació, cal aportar l’acceptació del 
centre receptor on consti explícitament el contingut i el calendari de l’activitat a 
desenvolupar, com també una explicació de la capacitació que es garanteix per 
portar-la a terme, i la llengua que s’emprarà durant l’estada, quan ni el català ni el 
castellà siguin la llengua d’ús comú del centre receptor, el coneixement suficient 
de la qual s’ha d’acreditar documentalment o bé demostrar mitjançant una prova 
específica.

13.3 D’acord amb el que estableix l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres, en el moment de l’acceptació i per tal de procedir al 
pagament de l’ajut, l’AGAUR comprovarà d’ofici si les entitats beneficiàries estan 
al corrent de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. En cas que no 
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sigui possible aquesta comprovació, l’AGAUR requerirà a les entitats beneficiàries 
l’aportació de les certificacions positives acreditatives d’estar al corrent.

13.4 El document normalitzat d’acceptació de l’ajut es pot obtenir a les depen-
dències de l’AGAUR (Via Laietana, 28, 2a planta, 08003 Barcelona) i a la seva 
pàgina web: http://www.gencat.cat/agaur.

13.5 El fet de no incorporar-se al centre en les dates autoritzades, sempre que 
no s’hagi sol·licitat el canvi, d’acord amb la base 15 de la convocatòria, s’entén com 
una renúncia a l’ajut.

13.6 S’entén que renuncien tàcitament a l’ajut les entitats beneficiàries que 
no presentin el document d’acceptació i la resta de documentació requerida en el 
termini i les condicions descrites als apartats anteriors.

—14 Renúncies i substitucions
En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial o no es lliuri el document 

d’acceptació i la resta de documentació, en les condicions i el termini previstos a 
la base 13 de la convocatòria, l’òrgan de resolució de la convocatòria o la direcció 
executiva de l’AGAUR pot adjudicar, si escau, l’ajut a candidatures de la llista de 
reserva. Les renúncies i substitucions es notificaran individualment a la persona 
interessada, d’acord amb els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu 
comú.

Aquesta llista de reserva s’aplicarà només fins el 15 de novembre de 2010. A 
partir d’aquesta data, no es tramitaran més substitucions.

—15 Canvis i incidències
Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament moti-

vades, la direcció executiva de l’AGAUR pot resoldre les incidències i autoritzar, a 
petició de l’entitat beneficiària i la persona candidata, alguna variació en el pla de 
treball i/o en el projecte proposat o en el període de gaudi de la beca o ajut, segons 
el cas, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial 
dels termes de la convocatòria.

—16 Pagament
16.1 El pagament de l’import de l’ajut es fa efectiu a la universitat o a la institució 

amb personalitat jurídica a què pertany la persona candidata, que ha de pagar men-
sualment l’import de l’ajut complementàriament a la seva retribució ordinària.

El 80% de l’ajut es tramita un cop presentat el document d’acceptació de l’ajut 
i la resta de documentació requerida. El 20% restant es fa efectiu quan l’entitat 
beneficiària de l’ajut presenta a l’AGAUR la documentació justificativa, on han de 
constar les dates d’inici i final de l’estada.

16.2 Les despeses de desplaçament es paguen abans de la realització de l’es-
tada.

—17 Incompatibilitats
Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut de la mateixa naturalesa 

excepte que, a criteri de l’AGAUR, se’n declari l’expressa compatibilitat.

—18 Termini i forma de justificació
18.1 Les persones candidates i les entitats beneficiàries dels ajuts han de justificar 

la realització efectiva de l’activitat que fomenta la concessió de l’ajut i acreditar-la 
abans del dia 30 d’octubre de 2011, mitjançant els models normalitzats.

La documentació justificativa s’ha de presentar al registre de l’AGAUR, o d’acord 
amb el que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú.

18.2 La documentació que cal adjuntar és la següent:
a) Un informe de l’organisme receptor que verifiqui l’assistència i valori l’apro-

fitament.
b) Una memòria de la persona candidata que descrigui les activitats que ha portat 
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a terme durant l’estada i l’aplicació o projecció d’aquestes en el seu lloc de treball 
habitual amb la signatura de la persona responsable del lloc de treball a la universitat 
o centre d’origen. S’ha de presentar també en format electrònic.

18.3 La memòria i la resta de documents normalitzats es poden obtenir a les 
dependències de l’AGAUR (Via Laietana, 28, 2a planta, 08003 Barcelona) i a la 
seva pàgina web: http://www.gencat.cat/agaur.

—19 Publicitat
En les publicacions i altres resultats que es puguin produir gràcies a aquesta 

convocatòria cal esmentar el suport del Comissionat per a Universitats i Recerca 
del DIUE de la Generalitat de Catalunya.

—20 Revocació
20.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l’ajut l’ha 

d’autoritzar prèviament l’òrgan corresponent.
20.2 L’incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions establertes 

en aquesta convocatòria i en la resta de normativa aplicable dóna lloc a l’obertura 
d’un expedient per incompliment, la resolució del qual pot determinar la revocació 
total o parcial de l’ajut i l’obligació de retornar la quantitat corresponent.

—21 Normativa aplicable
Tot el que no preveu aquesta convocatòria es regeix per les bases generals de 

l’AGAUR vigents i per la resta de normativa aplicable.

(10.117.027)
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AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

RESOLUCIÓ
IUE/1493/2010, de 27 d’abril, d’adjudicació de beques de suport a les accions 
promocionals i a la comercialització de productes turístics.

fETS

En data 2 de gener de 2009 es va dictar resolució d’adjudicació de les beques 
Turisme de Catalunya, d’investigació de mercats, d’accions de promoció i comer-
cialització turístiques, 12a convocatòria, i es va atorgar una a Sergi Calvo Soler 
per al Regne Unit-Londres.

En data 23 de desembre de 2009 es va dictar resolució per part del president del 
Comitè Executiu del consorci Turisme de Catalunya segons la qual es prorrogava 
la beca concedida fins el 15 de març del 2011.

L’1 de gener de 2010 es va constituir l’Agència Catalana de Turisme, entitat que se 
subroga en la titularitat de tots els béns, drets i obligacions del consorci Turisme de 
Catalunya d’acord amb el previst a la disposició transitòria primera de la Llei 15/2007, 
de 5 de desembre, de l’Agència Catalana de Turisme, i la disposició final primera 
del Decret 192/2009, de 9 de desembre, pel qual s’aproven els seus estatuts.

Atès que en data 14 d’abril de 2010, Sergi Calvo presenta la renúncia de l’esmen-
tada beca amb efectes del dia 15 de juliol de 2010, el tribunal ha proposat la seva 
substitució i per tant adjudicar la beca a Anna Daví Solé, següent aspirant amb 
millor puntuació corresponent a la 13a promoció.

Atès el volum de feina que es genera amb l’inici de la temporada turística d’estiu 
en un dels principals mercats emissors com és el Regne Unit i Irlanda, i donat que 
la renúncia es farà efectiva el dia 15 de juliol de 2010, es fa necessari reforçar aquest 
Centre de Promoció Turística i avançar la incorporació d’aquesta becaria a partir 
del 12 de maig de 2010.

Atès que existeix disponibilitat pressupostària per fer front a l’esmentada des-
pesa;

Per tot això,

RESOLC:

—1 Adjudicar una beca de suport a les accions promocionals i a la comercialització 
de productes turístics, 13a convocatòria, a Anna Daví Solé.

La destinació objecte d’aquesta beca serà el Centre de Promoció Turística de 
Catalunya al Regne Unit i Irlanda (Londres).

—2 La durada de la beca serà del 12 de maig de 2010 a l’11 de març de 2011, amb 
possible renovació per a 12 mesos més, i la dotació total serà de 19.850,00 (dinou 
mil vuit-cents cinquanta) euros bruts.

Contra aquesta Resolució d’adjudicació, els/les interessats/ades poden interposar 
recurs d’alçada davant el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa de la Gene-
ralitat de Catalunya dins del termini d’un mes, de conformitat amb el que preveu la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú (articles 114 i 115), en la redacció que en fa 
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
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Barcelona, 27 d’abril de 2007

IgNaSI DE DELàS DE UgaRTE

Director

(10.119.117)

*
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DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

DECRET
60/2010, d’11 de maig, de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada 
contra la Violència Masclista.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’apartat 3 de l’article 41 estableix com a 
principi rector de l’activitat dels poders públics de Catalunya la necessitat de garantir 
que s’afrontin de manera integral totes les formes de violència contra les dones.

En compliment d’aquest manament, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista, neix amb l’objecte d’eradicar aquesta vio-
lència i remoure les estructures socials i els estereotips culturals que la perpetuen, 
amb la finalitat que es reconegui i es garanteixi plenament el dret inalienable de 
totes les dones a desenvolupar la seva vida sense cap de les formes i àmbits en què 
aquesta violència es pot manifestar.

L’apartat 1 de l’article 82 del text legal esmentat crea la Comissió Nacional per 
a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, com un òrgan espe-
cífic de coordinació institucional, d’impuls, seguiment, control i avaluació de les 
actuacions en l’abordatge de la violència masclista.

Amb caràcter previ, mitjançant el Decret 26/2001, de 23 de gener, es va crear la 
Comissió Permanent Interdisciplinària contra la Violència de Gènere, la qual obeeix 
al manament del Parlament de Catalunya manifestat en la Moció 15/VI.

Posteriorment, pel Decret 104/2001, de 17 d’abril, fou modificat parcialment aquell 
decret als efectes de modificar-ne la composició de la Comissió per tal d’incloure 
representants de tots els departaments que integren el Govern així com incorporar 
en els treballs de la Comissió representants de les associacions que treballen en la 
lluita contra la violència de gènere.

L’apartat 2 de l’article 82 de la Llei 5/2008 estableix que s’han d’establir per 
reglament la composició, el funcionament, les competències i la coordinació de la 
Comissió amb altres òrgans. En conseqüència, amb la finalitat de desenvolupar la 
dita Llei cal definir-ne el seu règim jurídic per aconseguir una adient complicitat 
entre la societat civil, les institucions i el Govern de la Generalitat de Catalunya 
amb l’objectiu de coordinar i afavorir les polítiques d’abordatge integral contra la 
violència masclista. A més, això obeeix al manament del Parlament de Catalunya 
que en la Resolució 243/VI de l’any 2000 reconeix la necessitat d’afavorir el treball 
conjunt entre les organitzacions socials i totes les administracions per tal de pro-
moure els valors de respecte i igualtat.

El Decret estableix una entrada en vigor de 15 dies, inferior al període ordinari, 
per visualitzar el seriós i decidit compromís dels poders públics catalans en la 
posada en marxa de les actuacions que, de manera integral i coordinada i tenint en 
compte la gravetat del problema, assoleixin la prevenció i eradicació de la violència 
masclista.

Finalment, atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple de l’esmentat Consell va aprovar el Dictamen 24/2009 
de data 2 de novembre de 2009.

A proposta de la consellera d’Acció Social i Ciutadania, d’acord amb el Dictamen 
de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,
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DECRETO:

Article 1
Constitució, adscripció i naturalesa

1.1 Es constitueix la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra 
la Violència Masclista creada per l’article 82.1 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, amb la composició, les funcions 
i el règim jurídic que es regulen mitjançant aquest Decret.

1.2 La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista s’adscriu a l’Institut Català de les Dones, el qual li dóna suport tècnic i li presta 
els mitjans personals i materials necessaris per a l’execució de les seves funcions.

1.3 La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista es constitueix com un òrgan específic de coordinació institucional i de 
participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

Article 2
Finalitat

La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista té per finalitat constituir-se com a màxim òrgan de coordinació institu-
cional per a impulsar, efectuar el seguiment i avaluar les actuacions en l’abordatge 
de la violència masclista que duen a terme els departaments de la Generalitat, així 
com fomentar la participació i col·laboració d’aquests amb les entitats i òrgans de 
la societat civil que treballen en aquest àmbit.

Article 3
Funcions

La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista ha de desenvolupar les funcions següents:

a) Constituir-se com el model de referència comú per a les intervencions respecte 
de les diferents formes d’exercir la violència masclista i els àmbits en què aquesta 
es pot produir, d’acord amb el que estableix la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista.

b) Conèixer i coordinar les actuacions dels diferents departaments de la Gene-
ralitat amb els organismes relacionats amb la violència masclista, sens perjudici de 
les competències específiques que tenen atribuïdes en aquesta matèria, i d’aquests 
organismes amb les institucions que tinguin objectius relacionats específicament 
amb la violència masclista.

c) Fomentar instruments de participació, col·laboració i cooperació entre les 
distintes administracions públiques, les organitzacions socials, els agents econòmics 
i socials, els grups de dones i les persones professionals dels diferents àmbits com 
a elements necessaris per a millorar la prevenció, l’atenció i la recuperació de les 
dones en situació de violència masclista, en especial a nivell territorial.

d) Vetllar pel compliment de les actuacions acordades en matèria d’abordatge 
de la violència masclista.

e) Avaluar les accions que s’estan duent a terme a Catalunya front a la violència 
masclista.

f) Formular propostes i recomanacions d’actuació als poders públics catalans 
per avançar en la prevenció de la violència masclista i en la identificació de les 
necessitats derivades dels diferents col·lectius.

g) Informar sobre pràctiques i projectes nous a posar en marxa, referents a 
l’abordatge de la violència masclista.

h) Deliberar sobre totes les qüestions relacionades amb la violència masclista 
que li siguin sotmeses a iniciativa de l’òrgan convocant.

Article 4
Composició

4.1 La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
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Masclista està integrada per:
a) Una presidència exercida per la persona titular del departament competent 

en matèria de polítiques de dones, a la que correspon convocar les sessions, fixar 
l’ordre del dia i ordenar les deliberacions i els debats. La presidència pot delegar 
les seves funcions en la vicepresidència.

b) Una vicepresidència exercida per la presidenta o el president de l’Institut Català 
de les Dones, a la que correspon col·laborar i assistir a la presidència i substituir-la 
en casos d’absència.

c) L’adjunt/a al/a la president/a de l’Institut Català de les Dones o persona en 
qui delegui, actua com a vocal i li correspon donar suport a la vicepresidència en 
tot el que calgui.

d) Les vocalies, exercides per les persones membres següents:
d.1 Una persona designada per cadascun dels departaments de la Generalitat 

amb rang de director/a general, en representació, i a proposta de la persona titular 
de cadascun dels departaments.

d.2 Una persona designada per les unitats orgàniques competents en matèria 
d’infància i adolescència, polítiques familiars, immigració, afers religiosos, joventut, 
esport, amb rang de director/a general.

d.3 Una persona representant dels programes específics de cada departament 
en matèria d’abordatge de la violència masclista.

d.4 Poden formar part, a discrecionalitat de les entitats i òrgans, una persona 
designada per cadascuna de les entitats i òrgans següents:

Els presidents o les presidentes de les meses institucionals dels Circuits Terri-
torials.

Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Delegació del Govern a Catalunya.
Membres de la carrera judicial que prestin servei en jutjats o tribunals de 

Catalunya.
Fiscalia Superior de Catalunya
Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya.
Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya.
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
Col·legi de Pedagogs de Catalunya.
Col·legi de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya.
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
Associació Catalana de Llevadores.
Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya.
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Consell Nacional de Dones de Catalunya i dues representants d’entitats de dones 

que integren aquest Consell, proposades pel la Comissió Permanent i nomenades 
pel ple. Es renovarà anualment una d’aquestes membres:

Consell de la Gent Gran de Catalunya.
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
Consell Interuniversitari de Catalunya.
Taula de Ciutadania i Immigració.
Federació de Municipis de Catalunya.
Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Una persona de cada Diputació provincial.
Organitzacions sindicals més representatives de l’àmbit de Catalunya.
Organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya.
Consell de Relacions Laborals.
e) Una secretaria, exercida per una persona al servei de l’Institut Català de les 

Dones designada per la persona que exerceix la presidència d’aquest Institut, a 
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proposta de la seva vicepresidència, a la que correspon les funcions pròpies que 
recull la legislació vigent sobre òrgans col·legiats. La secretària o el secretari de la 
Comissió Nacional té veu però no vot.

4.2 Les persones designades vocals tenen les facultats següents:
a) Participar en les deliberacions i debats, i efectuar propostes i recomanacions,
b) Exercir el dret de vot, formular vot particular,
c) Obtenir la informació necessària per complir amb les seves funcions,
d) Sol·licitar a la presidència la presència a les sessions de la Comissió de persones 

que pels seus coneixement, la responsabilitat que desenvolupen o per altres motius, 
poden realitzar aportacions d’interès.

e) Proposar a la presidència la introducció de punts de l’ordre del dia en la se-
güent convocatòria

f) Altres facultats inherents a la seva condició de vocals necessàries per al cor-
recte compliment de les seves funcions.

4.3 L’assistència a les reunions de la Comissió Nacional per a una Intervenció 
Coordinada contra la Violència Masclista no és retribuïda ni genera dret a la per-
cepció d’indemnitzacions.

4.4 Les entitats o òrgans administratius que ocupin una vocalia han de designar, 
juntament amb la persona que les representi, una persona suplent d’aquesta per al 
cas de vacant, absència o malaltia.

4.5 Amb l’objectiu d’assolir la paritat entre els sexes, la composició i posterior 
renovació de les persones membres de la Comissió Nacional per a una Intervenció 
Coordinada contra la Violència Masclista ha de respondre a criteris de participació 
equilibrada de dones i homes.

Article 5
Funcionament

5.1 La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista funciona en Ple i pot crear grups de treball per raó de la matèria i del 
territori.

5.2 El Ple l’integren la presidència, la vicepresidència, les vocalies i la secreta-
ria, i exerceix les funcions previstes a l’article 3. Correspon també al ple redactar i 
aprovar el reglament de funcionament intern de la Comissió que ha de regular tot 
el que no preveu aquest Decret.

5.3 El Ple celebra dues reunions ordinàries cada any. També celebra les sessions 
extraordinàries que convoqui la presidència.

5.4 Els grups de treball els crea el Ple, tenen caràcter temporal i en formen part 
les vocalies que manifestin la seva voluntat de participar-hi, amb un mínim de 5 
persones i un màxim de 12, per tal de garantir-ne l’operativitat.

5.5 Les funcions dels grups de treball són les que li atribueix el Ple. Els grups 
de treball són coordinats per la vicepresidència, a qui correspon convocar les sessi-
ons, fixar l’ordre del dia i ordenar les deliberacions i els debats. Els grups de treball 
poden convidar persones expertes vinculades a l’objecte de l’anàlisi.

5.6 Les conclusions dels grups de treball s’informaran al Ple de la Comissió 
Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, mitjan-
çant la vicepresidència.

Article 6
Règim jurídic

La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista es regeix per les disposicions d’aquest Decret i, en tots els casos, pel que 
estableix la normativa vigent en matèria d’òrgans col·legiats.

Article 7
Protecció de dades

La tramesa d’informació a les vocalies de la Comissió prevista a l’article 4.2.c), 



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.2010 37521

Disposicions

ha de complir les garanties de la legislació en matèria de protecció de dades.
També s’ha de donar compliment d’aquesta garantia en tots els tractaments de 

dades personals que es puguin derivar de la realització de les funcions de la Comissió 
Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista.

DISPOSICIÓ aDDICIONaL

La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista s’ha de constituir dins el termini màxim d’un mes a comptar des de la 
data d’entrada en vigor d’aquest Decret.

DISPOSICIÓ DEROgaTòRIa

Es deroga el Decret 26/2001, de 23 de gener, pel qual es crea la Comissió Per-
manent Interdisciplinària contra la Violència de Gènere i el Decret 104/2001, de 17 
d’abril, de modificació del Decret 26/2001, de 23 de gener.

DISPOSICIÓ fINaL

Aquest Decret entra en vigor als quinze dies de la seva publicació en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de maig de 2010

JOSé mONTILLa I agUILERa

President de la Generalitat de Catalunya

CaRmE CaPDEVILa I PaLaU

Consellera d’Acció Social i Ciutadania

(10.125.015)

*
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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

RESOLUCIÓ
ECF/1489/2010, de 26 d’abril, per la qual es resol la convocatòria de concurs es-
pecífic de mèrits i capacitats per a la provisió de sis llocs singulars de la Secretaria 
General (convocatòria de provisió núm. EC/007/09).

Atesa la Resolució ECF/3760/2009, de 5 d’octubre, de convocatòria de concurs 
específic de mèrits i capacitats per a la provisió de sis llocs singulars de la Secreta-
ria General (convocatòria de provisió núm. EC/007/09), publicada al DOGC núm. 
5544, de 13.1.2010;

Vist que s’han complert els requisits i les especificacions exigits en la convo-
catòria;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’apro-
va la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professi-
onal dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres 
disposicions complementàries;

De conformitat amb la proposta de la Junta de Mèrits i Capacitats correspo-
nent;

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

RESOLC:

—1 Destinar el personal funcionari que es detalla a l’annex d’aquesta Resolució 
per ocupar els llocs que s’especifiquen en cada cas.

—2 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar, potestativament i d’acord amb el que estableixen 
l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició davant del mateix òrgan que 
l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació; o 
bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, 
en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació, 
d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa del seus interessos.

Barcelona, 26 d’abril de 2010

aNTONI CaSTELLS

Conseller d’Economia i Finances

aNNEX

Senyora Palmira Moya Pallarés, responsable d’Anàlisi Pressupostària de Despeses 
de Personal de la Direcció General de Pressupostos.

Senyora Elena Martínez Aynat, responsable de Consum de l’Assessoria Jurídica.

Senyora Núria Pitarch Torra, responsable de Suport Administratiu de la Junta 
de Finances.

CÀRRECS I PERSONAL
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Senyora Rosa M. Verge Lleixà, responsable de Difusió de la Direcció de Ser-
veis.

Senyora M. Josep Albareda Ponce, responsable de Tramitació de Parcs Eòlics i 
Línies d’Evacuació dels Serveis Territorials a Tarragona.

Senyor Antonio Manuel Magdaleno Martínez, responsable de Gestió de Xarxes 
de Gasificació i Carnets Professionals dels Serveis Territorials a Tarragona.

(10.111.097)
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RESOLUCIÓ
ECF/1490/2010, de 9 d’abril, per la qual es resol la convocatòria de concurs es-
pecífic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular de l’Assessoria 
Jurídica del Departament d’Economia i Finances (convocatòria de provisió núm. 
EC/012/09).

Atesa la Resolució ECF/3889/2009, de 4 de desembre, de convocatòria de concurs 
específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular de l’Assessoria 
Jurídica del Departament d’Economia i Finances (convocatòria de provisió núm. 
EC/012/09), publicada al DOGC núm. 5560, de 4.2.2010;

Vist que s’han complert els requisits i les especificacions exigits en la convo-
catòria;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels 
funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions 
complementàries;

De conformitat amb la proposta de la Junta de Mèrits i Capacitats correspo-
nent;

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

RESOLC:

—1 Destinar la senyora Margarida Gil Domènech al lloc de responsable d’assump-
tes contenciosos en matèria patrimonial de l’Assessoria Jurídica del Departament 
d’Economia i Finances.

—2 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats 
podran interposar, potestativament i d’acord amb el que estableixen l’article 116 i 
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictada, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació; o bé recurs conten-
ciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de 
dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens 
perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient 
per a la defensa del seus interessos.

Barcelona, 9 d’abril de 2010

aNTONI CaSTELLS

Conseller d’Economia i Finances

(10.098.049)
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RESOLUCIÓ
ECF/1491/2010, de 13 d’abril, per la qual es resol la convocatòria de concurs 
específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular de la Direcció 
General de Política Financera i Assegurances (convocatòria de provisió núm. 
EC/013/09).

Atesa la Resolució ECF/3890/2009, de 9 de desembre, de convocatòria de concurs 
específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular de la Direcció 
General de Política Financera i Assegurances (convocatòria de provisió núm. 
EC/013/09), publicada al DOGC núm. 5560, de 4.2.2010;

Vist que s’han complert els requisits i les especificacions exigits en la convo-
catòria;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels 
funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions 
complementàries;

De conformitat amb la proposta de la Junta de Mèrits i Capacitats correspo-
nent;

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

RESOLC:

—1 Destinar la senyora Alba Currià Reynal al lloc de responsable d’endeutament 
i avals de la Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament 
d’Economia i Finances.

—2 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats 
podran interposar, potestativament i d’acord amb el que estableixen l’article 116 i 
següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictada, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació; o bé recurs conten-
ciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de 
dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens 
perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient 
per a la defensa del seus interessos.

Barcelona, 13 d’abril de 2010

aNTONI CaSTELLS

Conseller d’Economia i Finances

(10.098.050)
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RESOLUCIÓ
ECF/1492/2010, de 15 d’abril, per la qual es resol la convocatòria de concurs 
específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs singulars del Centre 
d’Estudis d’Opinió (convocatòria de provisió núm. EC/002/10).

Atesa la Resolució ECF/395/2010, de 19 de gener, de convocatòria de concurs 
específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs singulars del Centre 
d’Estudis d’Opinió (convocatòria de provisió núm. EC/002/10), publicada al DOGC 
núm. 5572, de 22.2.2010;

Vist que s’han complert els requisits i les especificacions exigits en la convo-
catòria;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels 
funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions 
complementàries;

De conformitat amb la proposta de la Junta de Mèrits i Capacitats correspo-
nent;

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

RESOLC:

—1 Destinar la senyora M. Teresa Guimerà Bernús al lloc de responsable de Ser-
veis Generals i Administració del Centre d’Estudis d’Opinió, organisme autònom 
adscrit al Departament d’Economia i Finances.

—2 Destinar la senyora Sílvia Camps Ricart al lloc de responsable de Pressupost i 
Personal del Centre d’Estudis d’Opinió, organisme autònom adscrit al Departament 
d’Economia i Finances.

—3 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar, potestativament i d’acord amb el que estableixen 
l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició davant del mateix òrgan que 
l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació; o 
bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, 
en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seva publicació, 
d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa del seus interessos.

Barcelona, 15 d’abril de 2010

aNTONI CaSTELLS

Conseller d’Economia i Finances

(10.105.012)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.2010 37527

Càrrecs i personal

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
ECF/1475/2010, de 6 de maig, de convocatòria de concurs específic de mèrits i 
capacitats per a la provisió de tres llocs de comandament de l’Agència Tributària 
de Catalunya (convocatòria de provisió núm. ATC/04/10).

D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i 
altres disposicions complementàries;

Atès que són vacants els tres llocs de comandament de l’Agència Tributària de 
Catalunya objecte d’aquesta convocatòria i que disposen de la corresponent dotació 
pressupostària;

Atesa la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l’Agència 
Tributària de Catalunya i la descripció dels llocs de treball a proveir, inclosa en el 
manual d’organització d’aquest organisme;

De conformitat amb l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya;

Vist l’informe de la Direcció General de Funció Pública i en ús de les atribucions 
que em confereix l’article 9.2 del Decret 2/2010, de 12 de gener, pel qual es regula 
el règim de personal i dels processos de selecció i provisió en l’àmbit de l’Agència 
Tributària de Catalunya,

RESOLC:

—1 Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió dels tres 
llocs de comandament de l’Agència Tributària de Catalunya (convocatòria de provisió 
núm. ATC/04/10), que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

—2 Aprovar les bases de la convocatòria que figuren a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar, potestativament, i d’acord amb el que estableixen 
l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, recurs de reposició davant el mateix òrgan que 
l’ha dictada en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al 
DOGC; o bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos admi-
nistratius en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la seva publicació 
al DOGC, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 6 de maig de 2010

JOSEP COSTa I SOLà

Director
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aNNEX 1

Bases

—1 Llocs de treball
Es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió dels tres llocs 

de comandament de l’Agència Tributària de Catalunya (convocatòria de provisió 
núm. ATC/04/10) les característiques dels quals són les que consten a l’apartat 1 
de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

—2 Contingut funcional
El contingut funcional dels llocs de treball a proveir és el que consta a l’apartat 

4 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

—3 Requisits de participació
3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la 

Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableix 
la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, 
d’acord amb el que consta a l’apartat 2 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria, de 
conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar-se respecte de l’Administració 
de la Generalitat en qualsevol de les situacions administratives que preveu la 
normativa.

3.1.2 També pot participar-hi el personal funcionari no integrat que presti ser-
veis a l’Administració de la Generalitat i que pertanyi a cossos o escales del grup 
de titulació en què estigui classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que 
compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, pot participar-hi el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya 
que pertanyi a cossos, escales o places del grup de titulació en què està classificat 
el lloc convocat, al qual no es va exigir la titulació que assenyala l’article 19 del 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit 
indispensable d’acord amb la relació de llocs de treball.

3.1.3 Per poder participar-hi, el personal funcionari amb destinació definitiva 
hauran d’haver romàs un mínim d’un any en llocs del mateix nivell des del qual es 
concursa, llevat que el lloc a proveir sigui del mateix departament o organisme, o 
quan es concursi des d’un lloc de lliure designació.

3.2 Les persones funcionàries amb discapacitats hi poden participar en igual-
tat de condicions que la resta de participants sempre que pugui desenvolupar les 
funcions del lloc de treball a proveir.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir els 
coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüís-
tica, o equivalent, del nivell que s’assenyala a l’apartat 3 de l’annex 2.

En el cas que les persones aspirants no estiguin en possessió del certificat acreditatiu 
corresponent, la Junta de Mèrits i Capacitats avaluarà, mitjançant una prova, aquests 
coneixements en relació amb el lloc de treball a proveir, prèviament a l’elaboració 
de la proposta de persones admeses i excloses prevista en aquesta convocatòria.

En aquest darrer cas, transcorreguts 10 dies a partir de la finalització del termini 
de presentació de sol·licituds de participació, s’especificaran als taulers d’anuncis 
de l’Agència a les adreces esmentades a la base 4.1 d’aquesta convocatòria el dia, 
l’hora i el lloc de realització del mitjà d’acreditació dels coneixements necessaris 
de llengua catalana.

No obstant l’anterior, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llen-
gua catalana els aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries 
anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de selecció 
de personal a l’Administració de la Generalitat en els quals hi hagués establerta una 
prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit en aquesta convocatòria.

En aquests supòsits, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de participació la corres-
ponent acreditació documental.
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3.4 En cap cas no podrà prendre-hi part el personal funcionari que es trobi en 
suspensió d’ocupació, els traslladats de llocs de treball ni els destituïts de càrrecs 
de comandament, com a conseqüència d’expedient disciplinari, mentre durin els 
efectes corresponents, sens perjudici que els destituïts de càrrecs de comandament 
puguin participar per a llocs singulars. Tampoc no podrà prendre-hi part el personal 
funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin romàs el temps mínim 
exigit per reingressar al servei actiu.

3.5 Els requisits de participació s’han de reunir en la data que finalitzi el termini 
de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

—4 Sol·licituds
4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquest concurs s’han de presentar al 

Registre general de l’Agència Tributària de Catalunya, a les delegacions territori-
als de l’Agència, segons les adreces que s’indiquen a continuació, o per qualsevol 
dels mitjans que autoritza l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, dins el termini de 15 dies 
hàbils comptats des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució de 
convocatòria al DOGC.

Les sol·licituds es poden presentar a:
Agència Tributària de Catalunya, c. Fontanella, núm. 6-8, 08010 Barcelona;
Delegació Territorial a Girona, ctra. de Barcelona, núm. 54, 17001 Girona;
Delegació Territorial a Lleida, c. Lluís Companys, núm. 1, 25003 Lleida;
Delegació Territorial a Tarragona, c. Monestir de Poblet, núm. 3, 43002 

Tarragona.
4.2 Les sol·licituds tindran caràcter vinculant per a les persones 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·licituds, 
llevat que la Junta de Mèrits i Capacitats decideixi acceptar-les una vegada trans-
corregut el termini esmentat, per causes degudament justificades.

4.3 La sol·licitud s’haurà de formalitzar segons el model que figura com a an-
nex de la Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997); 
igualment es pot obtenir a l’adreça d’internet http://www.gencat.cat/governacio-
ap/administracio/imande.htm.

4.4 A la sol·licitud caldrà adjuntar una declaració dels mèrits i les capacitats que 
s’al·leguin, així com un certificat, emès per l’òrgan competent en matèria de personal, 
que acrediti els requisits de participació i dels mèrits i capacitats al·legats.

4.5 Les persones aspirants a què fa referència la base 3.2 han d’adjuntar a la 
sol·licitud un informe emès per l’equip oficial de valoració de disminucions de l’Ins-
titut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), per tal que la Junta de Mèrits 
i Capacitats pugui avaluar si la persona funcionària pot desenvolupar de manera 
suficient i autònoma les funcions i tasques del lloc de treball convocat.

Així mateix podran demanar l’adaptació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta 
adaptació no suposi una modificació exorbitant en el context de l’organització i no 
sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei públic a prestar.

Aquests candidats podran demanar en la sol·licitud de participació l’adaptació 
o adequació de temps i mitjans materials per a la realització dels corresponents 
sistemes d’acreditació de mèrits i capacitats que prevegin les bases.

4.6 Els aspirants han de consignar en la sol·licitud de participació la denomi-
nació i el codi d’identificació del lloc de treball a què s’opta i, si es vol concursar 
alhora per més d’un lloc de treball d’aquesta convocatòria, s’hauran d’indicar les 
denominacions i els codis corresponents dels llocs als quals s’opta per ordre de 
preferència.

En el cas que no es manifesti la preferència de l’ordre de prioritat de les places 
sol·licitades, la Junta de Mèrits i Capacitats el determinarà en funció dels criteris 
objectivament deduïbles de la sol·licitud de participació.
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—5 Fases del concurs i proposta de resolució
5.1 Els mèrits i capacitats de les persones candidates per ocupar el lloc de treball 

convocat es valoraran fins a 100 punts. Aquest concurs consta de dues fases, que 
inclouran la totalitat dels mèrits i capacitats especificats en la base 6 d’aquesta con-
vocatòria. Les persones participants hauran de superar una puntuació de 50 punts 
sobre la totalitat dels mèrits i capacitats previstos a la base 6, dels quals almenys 15 
punts han de correspondre a la valoració dels mèrits i capacitats previstos a la base 
6.4. La proposta de resolució recaurà en la persona participant que, havent superat 
aquestes puntuacions mínimes, obtingui la millor valoració.

5.2 En el cas d’empat en el conjunt del concurs, cal dirimir-lo atenint-se a la 
qualificació total obtinguda en la primera fase d’aquesta convocatòria. Si persisteix 
l’empat, es dirimirà en funció de la major puntuació obtinguda, en primer lloc, per 
l’antiguitat, i en segon lloc, per la del grau personal consolidat.

—6 Mèrits i capacitats a valorar
6.1 Primera fase.
Es valoraran, fins a 70 punts en total, en relació amb el lloc de treball a proveir, 

els mèrits i capacitats següents:
6.1.1 Treball desenvolupat.
Es valorarà, fins a un màxim de 35 punts, el treball desenvolupat en funció de 

l’experiència adquirida, especialment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies 
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic i l’especialització dels llocs 
ocupats en relació amb el que es convoca i les aptituds i habilitats requerides.

6.1.2 Formació i perfeccionament.
Es valoraran, fins a un màxim de 12 punts, les publicacions i la docència impartida 

pels aspirants i l’assistència i/o aprofitament als cursos de formació i de perfeccionament 
que versin sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies del lloc convocat, o amb 
habilitats que aquest lloc requereix, en funció de la seva utilitat, tenint en consideració, 
especialment, els coneixements que s’estableixen als apartats 1 i 5 de l’annex 2.

6.1.3 Grau personal.
El grau personal consolidat, dins l’interval del grup del lloc convocat, es valorarà 

fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb la distribució següent:
Grau consolidat superior al nivell del lloc convocat: 5 punts.
Grau consolidat igual al nivell del lloc convocat: 3 punts.
Grau consolidat inferior al nivell del lloc convocat: 2 punts.
6.1.4 Antiguitat.
L’antiguitat en serveis prestats es valoraran fins a raó de 0,72 punts per any complet 

de serveis, i a raó de 0,06 punts per mes de serveis, fins a 8 punts en total.
Es computaran els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei 

70/1978, de 26 de desembre, i disposicions concordants, tenint en compte que el 
temps de serveis prestats simultàniament només es computarà una vegada.

6.1.5 Titulacions acadèmiques.
Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per al lloc de treball 

a proveir, es valoraran, fins a 5 punts, en funció dels coneixements requerits, com-
petència i especialització per a aquest lloc, tenint en consideració especialment les 
que estableixen els apartats 1 i 5 de l’annex 2.

En cap cas no s’avaluaran les titulacions acadèmiques de nivell inferior que si-
guin necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com 
a requisit o com a mèrit.

6.1.6 Coneixements de la llengua catalana.
Pels cursos o certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística, 

o equivalent, acreditatius de coneixements del nivell superior al requerit i/o pels 
coneixements de llenguatge especialitzat s’atorguen fins a 5 punts.

6.2 Sistema d’acreditació de la primera fase.
Amb la finalitat d’acreditar els mèrits i les capacitats a què es refereix la base 

6.1, s’aportarà, dins el termini de presentació de sol·licituds, la documentació 
següent:
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Les dades corresponents als mèrits i capacitats referents a treball desenvolupat, 
grau personal consolidat, antiguitat, formació i perfeccionament, titulacions aca-
dèmiques i coneixements de llengua catalana s’acreditaran mitjançant certificat 
emès a aquest efecte per l’òrgan competent en matèria de personal del departament 
o de l’administració pública corresponent, amb referència a la data de publicació 
de la present convocatòria.

Quant al treball desenvolupat, el certificat només haurà d’acreditar les funcions 
desenvolupades en llocs no definits al manual d’organització de llocs de treball o 
en les disposicions normatives publicades; en aquest darrer cas s’haurà d’indicar 
la referència.

No serà necessària la presentació dels certificats esmentats, llevat del que es 
disposa pel treball desenvolupat, quan se substitueixin per una còpia de les dades de 
l’expedient contingudes a ATRI. Les persones concursants seran les responsables 
de comprovar i verificar-ne l’exactitud de les dades, per la qual cosa, en aquest 
document hi haurà de constar la seva signatura.

6.3 Data de referència dels mèrits i capacitats de la primera fase.
La data de referència d’aquests mèrits i capacitats per a la seva valoració serà 

la de la publicació d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i només es tindran en compte els mèrits al·legats i justificats dins el 
termini de presentació de sol·licituds.

6.4 Segona fase.
Els mèrits i capacitats complementaris consistents en altres coneixements, es 

valoraran fins a 30 punts en total per tal de garantir la selecció del candidat més 
idoni, d’acord amb el contingut funcional del lloc a proveir.

En cap cas no es valoraran en aquest apartat els cursos de formació i perfeccio-
nament ni les titulacions acadèmiques ni coneixements de la llengua catalana, que 
s’han de valorar a les bases 6.1.2, 6.1.5 i 6.1.6 d’aquesta convocatòria.

6.5 Sistemes d’acreditació dels mèrits i capacitats de la segona fase:
Altres coneixements.
Per tal d’acreditar aquest mèrit, les persones candidates hauran d’elaborar una 

memòria, que versarà sobre el contingut funcional del lloc a proveir d’acord amb 
la informació que consta a la relació de llocs de treball, a la norma funcional i al 
manual d’organització, tenint en compte, especialment, el contingut de l’apartat 
“Altres coneixements” del punt 5 de l’annex 2.

La memòria ha de constar de dues parts, una consistent en una anàlisi de les fun-
cions del lloc convocat i una altra en un estudi o projecte de millora organitzativa 
o funcional. Aquest document ha de tenir una extensió mínima de dotze pàgines i 
màxima de vint pàgines DIN A-4 i ha de ser presentat per triplicat al Registre general 
de l’Agència Tributària de Catalunya, Fontanella, núm. 6-8, 08010 Barcelona, o a 
les delegacions territorials de l’Agència segons les adreces que s’indiquen a l’apartat 
4.1 d’aquesta convocatòria, o per qualsevol dels mitjans que autoritza l’article 38.4 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, en el termini màxim de 7 dies 
naturals a comptar de l’endemà de la data de finalització del termini de presenta-
ció de sol·licituds de participació a aquesta convocatòria. La no presentació de la 
memòria dins aquest termini esmentat, comportarà l’exclusió de participació en 
aquesta convocatòria.

La Junta de Mèrits i Capacitats podrà decidir que els candidats facin l’exposició de 
la memòria. En aquest cas els seus membres de la Junta de Mèrits i Capacitats podran 
efectuar les preguntes o demanar els aclariments que considerin oportuns.

—7 Junta de Mèrits i Capacitats
7.1 L’òrgan col·legiat al qual pertoca el desenvolupament d’aquest procés de 

provisió d’acord amb el que preveuen els articles 29 i següents del Decret 123/1997, 
de 13 de maig, és la Junta de Mèrits i Capacitats, que està formada per les persones 
següents:
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Titulars:
Jordi Jacas i Fleix, que actuarà com a president.
Montserrat Coma Clarà, que actuarà com a vocal.
Salvadora Sellas Espel, en representació de l’OTPL.
Suplents:
Fernando Jarne Berges, que actuarà com a president.
Teresa Ribas Algueró, que actuarà com a vocal.
Cristina Jiménez Antón, en representació de l’OTPL.
7.2 La Junta de Mèrits i Capacitats podrà sol·licitar el nomenament d’assessors 

especialistes, els quals actuaran amb veu però sense vot.

—8 Funcions i actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats
8.1 Les funcions i les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats se subjectaran 

al que determinen els articles 38 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig.
8.2 La Junta de Mèrits i Capacitats té la facultat de convocar personalment 

les persones candidates per tal d’aclarir punts dubtosos dels mèrits i capacitats 
o altres aspectes de la documentació aportada pels interessats quan ho consideri 
convenient.

8.3 En general, les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats que requereixin 
notificació a les persones aspirants es faran públiques en els taulers d’anuncis i a la in-
tranet de l’Agència i en les adreces indicades a la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

—9 Procediment
9.1 Transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol·licituds i de 

renúncies, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta d’aspirants admesos 
i exclosos, amb indicació dels motius d’exclusió, la qual serà exposada d’acord amb 
el que estableix la base 8.3.

9.2 En el mateix moment de l’exposició esmentada a l’apartat anterior, la Junta 
de Mèrits i Capacitats anunciarà la realització de les tècniques d’acreditació de 
mèrits i capacitats, que estableix la base 6.5, indicant, amb una antelació mínima 
de 5 dies, la data, l’hora i el lloc i, si s’escau, les condicions d’execució.

9.3 Un cop realitzada la valoració dels mèrits i les capacitats previstos segons els 
sistemes d’acreditació que s’han establert, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà 
la proposta provisional de resolució del concurs, la qual serà exposada a fi i efecte 
que els interessats puguin formular, en el termini de deu dies, les observacions o 
reclamacions que considerin pertinents.

9.4 La Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta definitiva de resolució 
del concurs, que elevarà a l’òrgan convocant per tal que, si escau, l’aprovi i elabori 
la resolució definitiva del concurs.

—10 Règim d’impugnacions
Contra els actes definitius o de tràmit de la Junta de Mèrits i Capacitats, si aquests 

últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen 
la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici 
irreparable als drets i interessos legítims, els interessats poden interposar recurs 
d’alçada davant del director de l’Agència Tributària de Catalunya, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva exposició pública, d’acord amb els ar-
ticles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener.

—11 Resolució del concurs
11.1 La resolució definitiva del concurs es dictarà dins el termini màxim de 

dos mesos, a comptar de l’endemà de la finalització del termini de presentació de 
les sol·licituds, i es publicarà al DOGC.

11.2 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una 
altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública realitzada en el mateix 
període de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una situació 
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diferent a la del servei actiu o per causes excepcionals degudament justificades i 
apreciades per l’òrgan convocant.

11.3 Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar 
que té reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar 
fefaentment que no està inclòs en cap dels motius d’incompatibilitats que preveu 
la normativa.

No obstant això, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins un període de deu 
dies a comptar des del començament del termini de presa de possessió, s’ha de sol-
licitar l’autorització de compatibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins que es 
resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

—12 Terminis de formalització de cessament i presa de possessió
12.1 La resolució de nomenament comportarà, si escau, el cessament en el 

lloc anterior.
12.2 Així mateix, i segons el que estableix l’article 76.1 del Decret 123/1997, 

de 13 de maig, es podrà prorrogar el termini del cessament fins a un màxim de 
tres mesos, sempre que aquesta pròrroga sigui indispensable i motivada per les 
necessitats del servei.

12.3 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 de la persona seleccionada, o 
de 15 dies si comporta canvi de localitat de residència, el qual s’haurà d’acreditar 
documentalment.

12.4 Excepcionalment, el termini per a la presa de possessió es podrà prorro-
gar, si la persona seleccionada canvia de localitat de residència, per resolució de 
l’òrgan competent, com a màxim per 15 dies més, quan concorrin circumstàncies 
degudament motivades.

12.5 Aquest termini es computarà a partir de l’endemà del cessament, el qual 
s’haurà d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la reso-
lució del concurs al DOGC. Quan l’esmentada resolució comporti el reingrés al 
servei actiu, el termini de presa de possessió s’haurà de comptar des de la data de 
publicació de la resolució del concurs al DOGC.

12.6 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 del personal funcionari 
que accedeixi a un lloc de treball s’hauran de comunicar al Registre general de 
personal dins els tres dies hàbils següents a la seva formalització mitjançant els 
sistemes informàtics establerts.

aNNEX 2

Descripció dels llocs de treball

REfERèNCIa 1

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Servei de Gestió Econòmica i Comptabilitat.
Organisme: Agència Tributària de Catalunya.
Unitat directiva: Serveis Centrals.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 27.
Complement específic: 31.678,20 euros.
Tipus d’horari: dedicació especial incompatibilitat.
Tipus de jornada: superior a la normal.
Tipus de lloc: comandament.
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Forma de provisió: concurs específic.
Norma funcional: DOGC núm. 5037, de 28.12.2007.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Subgrup: A1.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.
Col·lectiu de cossos: únicament d’administració general del grup corresponent.
Especificació de cossos: cos superior d’administració de la Generalitat de 
Catalunya.

—3 Requisit de coneixement de la llengua catalana
Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Secretaria de 

Política Lingüística, o equivalent.

—4 Contingut funcional

Missió:
Dirigir, coordinar i supervisar les activitats relacionades amb la gestió econòmica, 

pressupostària, contractual i comptable de l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord 
amb la normativa existent, per aconseguir un normal desenvolupament d’aquestes 
activitats i la correcta aplicació de les polítiques establertes en aquestes matèries.

Finalitats/funcions:
1. Fer el seguiment, el control i l’anàlisi de l’execució pressupostària i la prepa-

ració de les modificacions pressupostàries.
2. Elaborar l’avantprojecte de pressupost de l’Agència, llevat el de capítol 1.
3. Supervisar el funcionament de la caixa d’habilitació.
4. Dur a terme la comptabilitat de la despesa, elaborar i tramitar els documents 

comptables i controlar l’execució comptable.
5. Gestionar i tramitar els ingressos propis de l’Agència, així com la seva comp-

tabilització.
6. Supervisar la comptabilitat de la liquidació i la recaptació dels tributs i altres 

recursos de dret públic, d’acord amb el que estableix l’article 18 de la Llei 7/2007, 
de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya.

7. Supervisar la gestió de pagaments de la Tresoreria de l’Agència.
8. Tramitar els expedients de contractació administrativa així com els convenis 

amb contraprestació econòmica.
9. Tramitar i gestionar els expedients patrimonials.
10. Coordinar i gestionar l’inventari dels béns immobles adscrits a l’Agència i 

l’adquisició i inventari de béns mobles, així com l’adquisició de material no inven-
tariable i impresos i la seva distribució.

Tasques bàsiques o activitats:
1. Dirigeix i supervisa la tramitació pròpia del procediment general d’execució 

de la despesa.
2. Fa el seguiment i l’anàlisi de l’execució pressupostària.
3. Dirigeix i controla la tramitació dels expedients de modificació pressupostària, 

i la seva introducció al sistema comptable GECAT.
4. Elabora l’avantprojecte de pressupost de despeses de l’Agència, llevat el de 

capítol 1.
5. Realitza estudis previs a l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost davant 

diferents escenaris pressupostaris.
6. Supervisa la gestió dels expedients de despesa, mitjançant el sistema GECAT, 

prèvia recepció i control de les factures emeses pels proveïdors o d’altra documen-
tació necessària, en totes les seves fases.

7. Dirigeix la tramitació de les sol·licituds d’autorització de pagament a càrrec 
del pressupost vigent de compromisos de despesa d’exercicis anteriors.
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8. Supervisa i controla l’elaboració dels expedients de despesa plurianual i la 
seva introducció al sistema comptable GECAT.

9. Supervisa els moviments dels comptes corrents.
10. Assisteix tècnicament a les diferents unitats de l’Agència en les funcions 

relacionades amb la gestió econòmica.
11. Supervisa i controla l’elaboració, mitjançant el programa DAI, dels documents 

de pagament de dietes del personal de l’ATC.
12. Du a terme la comptabilitat de la despesa i controla l’execució comptable.
13. Dirigeix i supervisa la tramitació dels documents comptables.
14. Gestiona i tramita la comptabilització dels ingressos propis de l’Agència.
15. Coordina l’elaboració dels comptes financers de l’ATC i supervisa la seva 

tramesa als òrgans de control corresponents.
16. Supervisa la comptabilitat de la liquidació i la recaptació dels tributs i altres 

recursos de dret públic, d’acord amb el que estableix l’article 18 de la Llei 7/2007, 
de 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya.

17. Fa el seguiment de la gestió de pagaments de la Tresoreria de l’Agència.
18. Supervisa i controla les accions preparatòries dels contractes de subminis-

traments, obres, consultoria i assistència, serveis, administratius especials i privats 
i de la seva adjudicació mitjançant el procediment i forma adequats.

19. Supervisa els documents administratius en què es formalitzen els contractes 
i la recepció de conformitat de l’execució d’aquests.

20. Dirigeix la tramitació dels expedients de formalització de convenis de l’ATC 
amb contraprestació econòmica.

21. Supervisa i controla la devolució de fiances provisionals i definitives.
22. Supervisa i controla l’elaboració i la tramitació dels expedients de modificació, 

novació, nul·litat, rescissió, resolució i extinció dels contractes.
23. Dirigeix la tramitació i gestió dels expedients patrimonials.
24. Supervisa l’elaboració i la gestió de l’inventari de l’ATC.
25. Supervisa la gestió de les compres de béns homologats mitjançant l’aplicació 

informàtica ad hoc.

—5 Altres característiques
5.1 Altres coneixements:
Comptabilitat pública.
Gestió pressupostària.
Contractació administrativa.
Finances públiques.
5.2 Experiència:
En gestió econòmica i pressupostària.
En contractació pública.
5.3 Competències professionals:
Direcció i desenvolupament de les persones.
Comunicació, persuasió i influència.

REfERèNCIa 2

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Servei de Règim Interior i Seguretat.
Organisme: Agència Tributària de Catalunya.
Unitat directiva: Serveis Centrals.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 26.
Complement específic: 24.227,52 euros.
Tipus d’horari: normal.
Tipus de jornada: normal.
Tipus de lloc: comandament.
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Forma de provisió: concurs específic.
Norma funcional: DOGC núm. 5037, de 28.12.2007.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Subgrups: A1/A2.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.
Col·lectiu de cossos: únicament d’administració general dels grups correspo-
nents.
Especificació de cossos: cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya; 
cos de gestió d’administració de la Generalitat de Catalunya.

—3 Requisit de coneixement de la llengua catalana
Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Secretaria de 

Política Lingüística, o equivalent.

—4 Contingut funcional

Missió:
Organitzar i coordinar els serveis de logística interna, arxiu i registre per tal d’as-

segurar el suport necessari a les altres unitats de l’Agència Tributària de Catalunya; 
planificar i coordinar l’execució de les activitats en els àmbits de la seguretat i 
manteniment dels edificis i instal·lacions i supervisar les actuacions en matèria de 
prevenció de riscos laborals.

Finalitats/funcions:
1. Organitzar els serveis de règim interior i administratius de l’Agència, que 

inclouen, entre altres, el registre general, l’arxiu, la telefonia fixa i mòbil, la cor-
respondència, la recepció, l’office, la biblioteca i els taulers d’anuncis.

2. Coordinar i fixar les directrius pel que fa als serveis de règim interior de la 
totalitat de dependències de l’Agència.

3. Dirigir i organitzar les activitats assignades al personal subaltern de l’Agència.
4. Dirigir i supervisar les actuacions en matèria de gestió documental i arxiu i 

de planificació lingüística.
5. Coordinar les actuacions d’obres i adequació dels espais de l’Agència en què 

s’ubiquen els serveis, així com conservar i mantenir les instal·lacions.
6. Realitzar avaluacions dels riscos existents quant a seguretat i salut dels treba-

lladors per tal de planificar i executar les mesures preventives adequades.
7. Elaborar estudis i propostes relatives a la prevenció de riscos laborals.
8. Supervisar les activitats de vigilància i control de la salut dels treballadors i 

treballadores.
9. Promoure i organitzar activitats de formació, informació, estudi i divulgació 

en matèria de prevenció de riscos laborals.

Tasques bàsiques o activitats:
1. Planifica la funció d’arxiu i gestió documental de l’Agència.
2. Vetlla per la integració de la funció d’arxiu en els procediments de treball 

ordinaris.
3. Fixa les directrius de funcionament dels espais comuns.
4. Supervisa l’ocupació de les sales de reunions de les diferents seus de l’ATC.
5. Supervisa l’ús i els protocols d’actuació d’altres espais com la recepció, els 

offices i els pàrquings.
6. Avalua el funcionament de la prestació dels serveis administratius comuns.
7. Proposa millores que permetin incrementar l’eficiència i l’eficàcia de la 

prestació.
8. Estableix els criteris que en matèria de seguretat s’han d’aplicar en les tasques 

tant de vigilància física dels edificis com de les persones que hi treballen i les que 
els visiten.
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9. Supervisa i organitza l’activitat de les empreses que presten el servei de vigi-
lància dels edificis de l’ATC.

10. Determina quins poden ser els projectes a desenvolupar d’obra nova, reforma 
i manteniment dels edificis, en funció de les necessitats detectades.

11. Coordina la gestió administrativa relacionada amb els projectes d’obres.
12. Supervisa l’execució dels projectes d’obra nova, reforma i manteniment dels 

edificis.
13. Elabora els plans de revisió dels diversos sistemes de les instal·lacions i en 

supervisa l’acompliment.
14. Coordina i supervisa les tasques de manteniment dels edificis i instal-

lacions.
15. Coordina la gestió administrativa relacionada amb la contractació de les 

empreses que realitzen els diversos serveis de manteniment i seguretat.
16. Supervisa el disseny del Pla de prevenció de riscos laborals de l’ATC i fa el 

seguiment de la seva execució.
17. Supervisa la coordinació amb el servei mèdic de les activitats de vigilància 

i control de la salut personal.
18. Promou activitats formatives en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals.
19. Proposa l’elaboració d’estudis i material divulgatiu en matèria de prevenció 

de riscos laborals i supervisa la seva confecció.
20. Impulsa propostes de millora en les condicions de treball quant a la prevenció 

de riscos laborals i vetlla per l’acompliment de les mesures proposades.

—5 Altres característiques
5.1 Altres coneixements:
Normativa i sistemes de seguretat d’instal·lacions.
Sistemes i tècniques de vigilància i seguretat.
Planificació i execució de projectes d’obres.
Normativa sobre prevenció de riscos laborals.
5.2 Experiència:
En prevenció de riscos laborals.
En logística.
5.3 Competències professionals:
Direcció i desenvolupament de les persones.
Comunicació, persuasió i influència.

REfERèNCIa 3

—1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Servei de Recursos Humans.
Organisme: Agència Tributària de Catalunya.
Unitat directiva: Serveis Centrals.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 27.
Complement específic: 25.932,00 euros.
Tipus d’horari: normal.
Tipus de jornada: normal.
Tipus de lloc: comandament.
Forma de provisió: concurs específic.
Norma funcional: DOGC núm. 5037, de 28.12.2007.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Subgrup: A1.
Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.
Col·lectiu de cossos: únicament d’administració general del grup corresponent.
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Especificació de cossos: cos superior d’administració de la Generalitat de Ca-
talunya.

—3 Requisit de coneixement de la llengua catalana
Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Secretaria de 

Política Lingüística, o equivalent.

—4 Contingut funcional

Missió:
Dirigir, coordinar i supervisar les activitats relacionades amb la gestió i adminis-

tració del personal de l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb la normativa 
existent, per aconseguir un normal desenvolupament d’aquestes activitats i la correcta 
aplicació de les polítiques establertes en aquestes matèries.

Finalitats/funcions:
1. Coordinar la gestió i administració dels assumptes relatius al personal adscrit 

a les diferents unitats de l’Agència.
2. Supervisar i controlar el règim retributiu, administratiu i disciplinari del 

personal, així com els sistemes de previsió social corresponents.
3. Elaborar l’avantprojecte de pressupost de l’Agència, pel que fa al capítol 1.
4. Gestionar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Agència.
5. Assessorar en matèria de recursos humans i proposar mesures conduents a la 

millora de la gestió de personal.
6. Gestionar els processos de provisió del personal funcionari i els de selecció i 

promoció del personal laboral.
7. Elaborar estudis, circulars internes i informes en matèria de personal.
8. Fer el seguiment de la tramitació dels expedients sobre els aspectes relatius 

al personal i resoldre’ls quan escaigui.
9. Dur a terme l’elaboració del pla de formació del personal de l’Agència, així 

com fer-ne el seguiment i coordinar la realització de les activitats formatives.

Tasques bàsiques o activitats:
1. Coordina la gestió i administració dels assumptes relatius al personal de 

l’Agència.
2. Emet certificats en matèria de personal.
3. Acull els funcionaris de nou ingrés.
4. Atén personalment les sol·licituds del personal.
5. Supervisa la introducció de dades en el sistema informàtic corporatiu de 

personal i els tràmits telemàtics realitzats a través d’ATRI.
6. Col·labora en els estudis i en la valoració econòmica derivats dels canvis 

d’organització administrativa.
7. Participa en el disseny dels formularis interns segons les normes d’imatge 

gràfica corporativa.
8. Dóna la conformitat a la confecció de la nòmina del personal.
9. Coordina el procediment de valoració i la distribució del complement de 

productivitat.
10. Supervisa les altes i les baixes a la Seguretat Social i la correcció de les 

cotitzacions a la Seguretat Social i a les mutualitats.
11. Elabora l’avantprojecte de pressupost de l’Agència, pel que fa al capítol 1.
12. Fa el seguiment de les despeses del capítol 1 del pressupost.
13. Supervisa la tramitació de les modificacions i generacions de crèdit dels 

capítols 1 i 8 del pressupost.
14. Controla la gestió de les targetes menjador.
15. Supervisa la gestió de les bestretes que es concedeixen al personal.
16. Coordina i dirigeix les gestions relatives al pla de pensions del personal.
17. Tramita i fa el seguiment de les modificacions de les relacions de lloc de 

treball.
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18. Proposa solucions per a les peticions sobre necessitats de personal.
19. Assessora en matèria de recursos humans a la resta d’unitats de l’Agència.
20. Proposa mesures conduents a la millora de la gestió de personal.
21. Elabora informes relacionats amb la gestió de personal.
22. Programa el calendari de convocatòries de concursos de mèrits i capaci-

tats.
23. Participa en les juntes de mèrits i capacitats de l’Agència.
24. Organitza els concursos de selecció i els de canvi de destinació del personal 

laboral.
25. Selecciona el personal interí que l’Agència contracta en cas d’urgència.
26. Elabora estudis, circulars internes i informes en matèria de personal.
27. Participa en la tramitació dels expedients sobre els aspectes de compatibilitat 

del personal.
28. Supervisa la tramesa d’expedients en matèria de personal als tribunals de 

justícia.
29. Dirigeix la tramitació dels expedients disciplinaris del personal.
30. Coordina els processos electorals a l’ATC.
31. Supervisa les anàlisis realitzades sobre necessitats en matèria de formació.
32. Coordina i supervisa l’elaboració del Pla de formació i de la gestió de les 

activitats formatives i en fa el seguiment.
33. Controla l’organització i realització de les activitats formatives.

—5 Altres característiques
5.1 Altres coneixements:
Coneixements en matèria de recursos humans.
Coneixements en procediment administratiu i normativa aplicable al personal.
Coneixements en l’àmbit de la formació del personal.
5.2 Experiència:
En gestió de recursos humans.
En aplicacions informàtiques de gestió de recursos humans.
En llocs de comandament.
5.3 Competències professionals:
Direcció i desenvolupament de les persones.
Comunicació, persuasió i influència.

(10.116.108)

*
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DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

RESOLUCIÓ
GAP/1482/2010, de 6 de maig , per la qual s’aproven les llistes definitives de perso-
nes participants admeses i excloses i de persones que han de realitzar les diferents 
proves de la convocatòria per a la constitució del bloc 3 de la borsa de treball de 
personal laboral, i es convoca la realització de la primera prova.

Per la Resolució GAP/201/2010, de 29 de gener, es va convocar el procés selectiu 
per a la constitució del bloc 3 de la borsa de treball de personal laboral.

Per la Resolució GAP/804/2010, de 18 de març, es van aprovar les llistes provisi-
onals de persones admeses i excloses i de persones que han de realitzar les diferents 
proves de la convocatòria.

Atès que ha expirat el termini previst en la base 5.2, i d’acord amb el que preveu 
la base 5.3 de la convocatòria esmentada, a proposta de l’Òrgan Tècnic de Valo-
ració.

RESOLC:

—1 Aprovar la llista definitiva de persones admeses en la convocatòria, les llistes 
definitives de persones que han de fer la prova de llengua catalana, espanyola o 
ambdues, i la llista definitiva de persones que han de dur a terme la tercera prova 
de sessions formatives.

—2 Aprovar la llista definitiva de persones excloses de la convocatòria, amb 
indicació dels motius d’exclusió.

—3 Fer públiques les llistes anteriors i la convocatòria de la primera prova en els 
llocs indicats en l’annex 3 de les bases de la convocatòria, en la mateixa data de 
publicació d’aquesta Resolució.

—4 Convocar la realització de la primera prova sobre competències professionals 
el dia 22 de maig de 2010, a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de 
Barcelona, c. Tinent Coronel Valenzuela, 1–11, 08034 Barcelona, d’acord amb els 
torns horaris següents:

a) Aspirants admesos que no han sol·licitat adaptació de proves:
Torn primer a les 8.30 hores: de Tabueña Asín, M. Isabel a Domínguez Sánchez, 

José Manuel.
Torn segon a les 11 hores: de Domínguez Suárez, Carme a Molina Domínguez, 

Andrea.
Torn tercer a les 15 hores: de Molina Domínguez, Casilda a Sutil García, M. 

Loreto.
b) Aspirants admesos que han sol·licitat adaptació de proves:
Torn únic a les 8.30 hores: les persones aspirants que figuren a la llista de per-

sones admeses i que hagin demanat en la sol·licitud de participació l’adaptació per 
a la realització de les proves.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant d’aquest òrgan, 
en el termini d’un mes, o bé directament recurs contenciós administratiu, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució 
al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 6 de maig de 2010

P. D. (Resolució GAP/1416/2007,  DOGC de 16.05.2007)

PEP mUR I PLaNaS

Director de Serveis

(10.126.085)
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RESOLUCIÓ
GAP/1483/2010, de 6 de maig, de nomenament de funcionaris i funcionàries de 
l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup 
A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 167).

Vista la convocatòria del procés selectiu per proveir 384 places de l’escala superior 
d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Gene-
ralitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 167), publicada mitjançant 
la Resolució GAP/864/2009, d’1 d’abril (DOGC núm. 5353, de 3.4.2009);

Vist el que estableixen els articles 27.d) i 60.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; l’article 28 del Decret 
28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya; l’article 137 del Decret 123/1997, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i 
les bases de la convocatòria;

Vista la proposta de 19 de març de 2010 formulada pel tribunal qualificador del 
procés selectiu, i un cop verificada la concurrència dels requisits i les condicions 
que preveuen les bases de la convocatòria esmentada;

Vist el resultat de l’acte públic d’adjudicació de llocs de treball vacants objecte 
de convocatòria, que ha tingut lloc el dia 27 d’abril de 2010, a les 9.00 hores i a les 
11.30 hores, a la sala d’actes de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, c. 
Girona, 20, de Barcelona;

Atès el que disposa la Resolució GAP/1417/2007, de 25 d’abril, de delegació de 
competències del conseller de Governació i Administracions Públiques en la di-
rectora general de Funció Pública (DOGC núm. 4884, de 16.5.2007), i d’acord amb 
el que estableix l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

—1 Nomenar funcionaris i funcionàries de l’escala superior d’administració ge-
neral del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya 
(núm. de registre de la convocatòria 167), les persones que figuren als annexos 
d’aquesta Resolució.

—2 La persona que figura a l’annex 1, de conformitat amb l’opció efectuada, 
romandrà en el lloc de treball que s’indica i que ocupa de manera definitiva, i el seu 
nomenament tindrà efectes des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució 
al DOGC.

—3 Les persones que figuren a l’annex 2 disposen del termini d’un mes comptat 
des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC per fer el jurament 
o la promesa i prendre possessió, la qual es durà a terme davant el/a secretari/ària 
general del departament corresponent, que els assignarà el lloc concret amb caràcter 
provisional o definitiu, de conformitat amb el que s’indica en cada cas.

—4 El personal funcionari nomenat farà la jornada i l’horari que preveu el Decret 
295/2006, de 18 de juliol, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari 
al servei de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la relació 
de llocs de treball.

—5 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la directora 
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general de Funció Pública en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la pu-
blicació, o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 6 de maig de 2010

P. D. (Resolució GAP/1417/2007, DOGC de 16.5.2007)

LEONOR aLONSO I gONzáLEz

Directora general de Funció Pública

aNNEX 1

Promoció interna

Opció general

Cognoms i nom: Prieto Arruñada, Montserrat.
Nom del lloc: responsable d’Organització.
Unitat directiva: Direcció de Serveis.
Departament: Treball.

aNNEX 2

Abreviatures

C=codi de la plaça; DP=departament; NV=nivell de la plaça; J=jornada de la plaça; H=horari de la plaça; N=normal; E=especial; O=observacions; 
Y=plaça amb atenció presencial; CE=complement específic anual; TD=tipus de destinació; P=provisional; D=definitiva; AG=Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural; BE=Acció Social i Ciutadania; CU=Cultura i Mitjans de Comunicació; EC=Economia i Finances; EN=Educació; GO=Governació i Ad-
ministracions Públiques; IT=Interior, Relacions Institucionals i Participació; IU=Innovació, Universitats i Empresa; JU=Justícia; MA=Medi Ambient i 
Habitatge; PO=Política Territorial i Obres Públiques; PR=Presidència; SA=Salut; TI=Treball; VP=Vicepresidència.

Opció econòmica

Cognoms i nom C DP Unitat directiva Localitat NV J H O CE TD
Acuña Mateo, José María 13 TI Direcció General d’Economia Cooperativa
   i Creació d’Empreses Barcelona 21 N N - 6972,96/- P
Baños Rovira, Jordi 12 TI Secretaria General Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Cabré Rocafort, Quirze 6 GO Direcció General d’Administració Local Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Costa Sahun, Beatriz 9 IU Direcció General d’Universitats Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Dalmau Figueras, Lídia 10 JU Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Frias Sanz, Maria Eugènia 11 MA Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Losa Marín, Verònica 14 TI Direcció de la Xarxa Ocupacional Barberà
    del Vallès 21 N N Y 6972,96/
         1305,48 D
Mussons Olivella, Joan Maria 4 EC Direcció General d’Anàlisi i Política Econòmica Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Obiols Bragulat, Laia 7 IU Comissionat per a Universitats i Recerca Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Onrubia Castro, Laura 1 EC Direcció General de Política Financera i Assegurances Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Rodríguez Flores, Inmaculada 2 EC Direcció General de Política Financera i Assegurances Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Sáez Álvarez, Celsa 5 EC Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Solé Solé, Anna 3 EC Direcció General de Política Financera i Assegurances Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Vallés Celada, Víctor 8 IU Direcció General de Comerç Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
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Opció general

Cognoms i nom C DP Unitat directiva Localitat NV J H O CE TD
Alarcón Alarcón, Rosa Maria 205 TI Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Alejandre Boettcher, Jaime 76 GO Secretaria General Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Almendral Azpitarte, Germán 54 EC Agència Tributària - Delegació Territorial a Barcelona Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Alpín Marín, Sonia 105 IT Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Alsina Testagorda, Cèlia 53 EC Agència Tributària - Delegació Territorial a Barcelona Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Altisent Fornons, Ivan 183 PR Secretaria General de la Presidència Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Álvarez Rivero, Rebeca Ana 88 GO Direcció General d’Acció Cívica Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Amat Roselló, Maria Elisa 97 GO Escola d’Administració Pública de Catalunya Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Amaya Martín,
María del Carmen 89 GO Direcció General d’Administració Local Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Angulo Cubas, Beatriz 56 EN Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Antolín Rojo, Silvia 130 IU Direcció General de Comerç Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Arbussà Reixach, Núria 78 GO Secretaria General Girona 21 N N - 6972,96/- D
Ariza Cano, Mireia 99 GO Escola d’Administració Pública de Catalunya Tortosa 21 N N - 6972,96/- D
Arroyo Casas, Francisco Javier 52 EC Agència Tributària - Delegació Territorial a Barcelona Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Badell Giralt, Mireia 107 IT Direcció General de la Policia Barcelona 21 N E - 6972,96/- D
Ballester Rallo, Guadalupe 21 CU Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Barcelón Sendrós, Javier 134 IU Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Barquinero Caballol, Jordi 77 GO Secretaria General Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Beas Cruz, María Eva 12 BE Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Bedmar Zamora, Enrique 175 PO Direcció General del Transport Terrestre Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Beltran Campos, Gemma 188 TI Secretaria General Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Benito García, Elena 209 TI Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Bernaus Darbra, Anna 35 EC Direcció General d’Energia i Mines Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Binefa Mas, Marc 165 MA Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Broto Belarra,
María Alejandra 222 TI Direcció de la Xarxa Ocupacional Balaguer 21 N N Y 6972,96/
         1305,48 D
Burnau Sicart, Salvador 57 EN Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Cabrera Delgado, Rocío 116 IT Servei Català de Trànsit Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Cañete Domènech, Carme 94 GO Escola d’Administració Pública de Catalunya Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Capell Ribes, Mireia 176 PO Direcció General del Transport Terrestre Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Carreras Mayol, Blanca 168 MA Direcció General de Qualitat Ambiental Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Casasola Herraiz, Marta 129 IU Direcció General de Comerç Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Casol Gibanel, Yolanda Maria 185 SA Secretaria d’Estratègia i Coordinació Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Castedo López, Aránzazu 22 CU Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Castel Fort, Laura 159 JU Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Barcelona 21 N E - 6972,96/- D
Castellà Blasco, Glenda 59 EN Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Castelló i Mundet, Roser 47 EC Intervenció General Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Castillo Gimeno, Eva 8 BE Secretaria General Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Clemente Llort, Jordi 86 GO Direcció General d’Acció Comunitària Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Collado Morella, Sonia 26 EC Direcció General de Política Financera i Assegurances Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Contreras Castro, Juan 189 TI Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Corominas Frigola,
Javier Eduardo 180 PO Serveis Territorials a Barcelona Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Costán Longares, Núria 46 EC Intervenció General Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Cruz Marimon, Gemma 164 MA Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
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Cognoms i nom C DP Unitat directiva Localitat NV J H O CE TD
Curto Ferré, María Begoña 102 IT Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
De la Fuente Ramos, Elisabeth 64 EN Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Díaz Antúnez, Belinda 170 MA Secretaria d’Habitatge Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Dolz Baeta, Liria 106 IT Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis
   i Salvaments Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Domínguez Guilera, Lourdes 19 CU Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Dosaigües Amengual,
Juan Bautista 40 EC Intervenció General Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Dotor Casals, Anna 241 VP Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Enríquez Morera, Verònica 242 VP Secretaria General Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Esteve Latorre, Eva Maria 1 AG Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Fernández Domeque, Eduardo 3 AG Direcció General d’Alimentació, Qualitat
   i Indústries Agroalimentàries Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Fernández Lleonart, Tània 93 GO Escola d’Administració Pública de Catalunya Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Fernández Mora, Eva María 190 TI Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Fernàndez Sànchez,
Maria del Mar 13 BE Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Fernández Sirera, Tatiana 29 EC Direcció General d’Anàlisi i Política Econòmica Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Fernández Solano, Cristina 119 IT Secretaria de Relacions Institucionals i Participació Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Ferrer Cazalla, Laia Isabel 178 PO Direcció General d’Arquitectura i Paisatge Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Ferrer Minguet, Eulàlia 27 EC Direcció General de Contractació Pública Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Flores Juanpere, Josep Maria 114 IT Institut de Seguretat Pública de Catalunya Mollet
    del Vallès 21 N N - 6972,96/- D
Fonseca Granizo, Marta 68 EN Direcció General de Planificació i Entorn Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Font Arregui, Alberto 135 IU Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Font Mir, Marta 10 BE Institut Català de les Dones Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Frigola Martorell, Ernest 41 EC Intervenció General Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
García Casado, Daniel 98 GO Escola d’Administració Pública de Catalunya Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Garcia Codina, Oriol 75 EN Serveis Territorials a Girona Girona 21 N N - 6972,96/- D
Garsaball Pujol, Marta 80 GO Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Gimeno Alcañiz, Daniel 23 CU Secretaria General Barcelona 21 N E - 6972,96/- D
Giner Comín, Illana 81 GO Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Gisbert Martín de Hijas,
Ana Beatriz 95 GO Escola d’Administració Pública de Catalunya Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Gisbert Pascual, Roger 25 CU Centre de Promoció de la Cultura Popular
   i Tradicional Catalana Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Gómez Càrdenas,
Maria Emilia 5 AG Direcció General de Desenvolupament Rural Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Gómez Gómez, Inés 2 AG Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
González Amorrich, Álvaro 131 IU Direcció General d’Universitats Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
González Requena, Alexandra 63 EN Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Grau Casanova, Núria 161 JU Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Guarnido Zúñiga, Rocío Nuria 187 SA Institut Català d’Avaluacions Mèdiques Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Güell Roca, Montserrat 101 IT Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Guevara Pedemonte,
Maria Núria 96 GO Escola d’Administració Pública de Catalunya Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Gutiérrez Asensio, Germán 156 JU Gerència de Barcelona Ciutat Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Gutiérrez Fernández, Manuel 127 IU Comissionat per a Universitats i Recerca Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Hita González, Beatriz 7 AG Direcció General de Desenvolupament Rural Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Ibáñez Rodríguez,
Maria Eugènia 192 TI Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
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Jané Roca, Pep 197 TI Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Jaramillo Ropraz, Juan Manuel 212 TI Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya Tortosa 21 N N - 6972,96/- D
Jorba Giménez, Jonatan 32 EC Secretaria de Política Financera, Competència i Consum Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Jordà Morera, Lídia 171 MA Secretaria d’Habitatge Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Juan Rodríguez, María Bibiana 20 CU Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Judas Sánchez, Joana 174 PO Direcció General d’Urbanisme Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Lamberto Flix, Lorena 128 IU Direcció General de Comerç Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Langarita Rivas, Roberto 126 IU Comissionat per a Universitats i Recerca Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Latorre Sotus, Jordi Josep 15 BE Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Llitrà Virgili, Esteban 142 JU Secretaria General Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Llorente Garijo, Diana Maria 104 IT Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Lloret Barrera, Sandra 133 IU Direcció General de Recerca Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Lluís Tous, Jordi 186 SA Secretaria d’Estratègia i Coordinació Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
López Frias, Patricia 155 JU Direcció General de Gestió d’Infraestructures Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Lorente Puértolas, Aurora 87 GO Direcció General d’Acció Comunitària Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Lorenzo Caselles, Brígida 6 AG Direcció General de Desenvolupament Rural Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Macho Pérez, Emilia 235 TI Direcció de la Xarxa Ocupacional L’Hospitalet
    de Llobregat 21 N N Y 6972,96/
         1305,48 D
Macho Pérez, Laura 113 IT Institut de Seguretat Pública de Catalunya Mollet
    del Vallès 21 N N - 6972,96/- D
Maluquer Lladoc, Alícia 42 EC Intervenció General Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Marín Jiménez, Carolina 141 JU Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Marín Zapater, Cristina 55 EC Agència Tributària - Delegació Territorial a Barcelona Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Mas Agell, Eulàlia 90 GO Direcció General d’Administració Local Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Mas Vello, Consuelo 206 TI Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Mateu Vives, Joaquim Maria 36 EC Direcció General de Tributs Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Merino Castelló, Anna 50 EC Autoritat Catalana de la Competència Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Miguel Hernàndez, Marta 34 EC Direcció General d’Energia i Mines Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Miralles Castelló, Helena 123 IU Oficina de Coordinació en Recerca i Innovació Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Mondria Pascual, Anna 132 IU Direcció General d’Universitats Barcelona 21 N N - 6972,96/- D

Montón Belenguer,
María Isabel 166 MA Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Moral Iglesias, Rubén 136 IU Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Morillas Taboada, Susana 84 GO Direcció General de Xarxes i Infraestructures
   de Telecomunicacions Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Muñoz Bover, Laia 198 TI Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Navarro de Haro,
Concepción Esperanza 184 PR Secretaria General Adjunta Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Navarro Morte,
Francisco Javier 58 EN Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Núñez Pineda, Luis 124 IU Oficina de Coordinació en Recerca i Innovació Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Olives Estruch, Albert 167 MA Direcció General de Qualitat Ambiental Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Olmos Castiella, Mónica 147 JU Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Ortega Correa, María José 173 PO Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Panadés Bailón, Eva 210 TI Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Parra Pérez, Maria Bàrbara 112 IT Institut de Seguretat Pública de Catalunya Mollet
    del Vallès 21 N E - 6972,96/- D
Pascual Badenes, Catalina 182 PO Institut per al Desenvolupament i la Promoció
   de l’Alt Pirineu i Aran  Tremp 21 N N - 6972,96/- D
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Pegueroles Margalef,
Montserrat 79 GO Secretaria General Tortosa 21 N N - 6972,96/- D
Perich Sánchez, Raquel 83 GO Direcció General de Xarxes i Infraestructures
   de Telecomunicacions Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Piqué Perpiñà, Pilar 100 IT Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Plana Rafel, Àlex 213 TI Direcció de Programes Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Porta Guiu, Lourdes 121 IT Institut d’Estudis Autonòmics Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Prendes García, José Alfredo 172 MA Direcció General de Promoció de l’Habitatge Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Puy Parrales, Laura 16 BE Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Rabascall Besora, Gemma 191 TI Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Rami Oncinos, Sandra 195 TI Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Rebollo Martín, Rubèn 82 GO Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Redondo Domínguez, Javier 18 CU Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Reichert Peña, Cristina Blanca 117 IT Servei Català de Trànsit Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Riambau Virgili, Ramon 45 EC Intervenció General Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Ricart Chapinal, Montserrat 43 EC Intervenció General Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Rico Romero, Joaquín 122 IU Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Riera Estorch, Maria 28 EC Direcció General de Contractació Pública Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Ripoll Moliné, Joan 115 IT Servei Català de Trànsit Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Rodà Goula, Blanca 169 MA Secretaria d’Habitatge Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Rodon Torner, Sergio 85 GO Direcció General de la Societat de la Informació Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Rodríguez Mir, Sandra 120 IT Direcció General de Relacions Institucionals Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Roldan González,
María Carmen 162 JU Direcció General de Recursos de l’Administració de Justícia Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Romero Pedroche,
José Antonio 9 BE Serveis Territorials a Barcelona Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Rovira Homs, Juan 140 JU Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Rubert Tayà, Júlia 179 PO Direcció General d’Arquitectura i Paisatge Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Sabariego Mariano, Olga 160 JU Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Sala Molins, Gemma 243 VP Direcció de Planificació i Foment Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Sales Riudavets, Maria Lluïsa 139 JU Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Salvadó Porqueras, Jordi 202 TI Direcció General d’Economia Cooperativa
   i Creació d’Empreses Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Salvo Olvera, Maria Dolors 138 JU Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Sanchis Ferrer, Cristina 24 CU Secretaria General Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Sendrós Frisach, José 33 EC Secretaria de Política Financera, Competència i Consum Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Solé Colomé,
María Inmaculada 110 IT Direcció General de la Policia Sabadell 21 N E - 6972,96/- D
Soria Carril, Sandra 92 GO Escola d’Administració Pública de Catalunya Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Suárez Gutiérrez, Irene 118 IT Servei Català de Trànsit Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Sufrategui Juncosa, Laura 51 EC Agència Tributària - Delegació Territorial a Barcelona Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Terán Martínez, Susana 203 TI Direcció General d’Economia Cooperativa
   i Creació d’Empreses Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Todó Vila, Pilar 4 AG Direcció General de Desenvolupament Rural Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Tolosa Magriñà, Maria Àngels 137 JU Gabinet del/de la Conseller/a Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Tomàs Pagès, Anaïs 193 TI Direcció General de Relacions Laborals Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Tornabell González, Isabel 31 EC Secretaria de Política Financera, Competència i Consum Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Torrent Curto, Joan 30 EC Direcció General d’Anàlisi i Política Econòmica Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Torres Recasens,
María del Carmen 49 EC Agència Catalana del Consum Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
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Torres Sola, Celia 91 GO Escola d’Administració Pública de Catalunya Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Tovar Labadie, Ana 108 IT Direcció General de la Policia Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Trimiño Gallardo, Selene 194 TI Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Viñas Arguimbau, Clàudia 73 EN Serveis Territorials a Barcelona Comarques Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Xifreu González, Thais 103 IT Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Zapater Samplón,
María del Carmen 44 EC Intervenció General Barcelona 20 N N - 6061,08/- D

Opció jurídica

Cognoms i nom C DP Unitat directiva Localitat NV J H O CE TD
Abella Batllevell, Josep Maria 68 TI Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre Tortosa 21 N N - 6972,96/- D
Alcañiz Torrente, Óscar 32 IT Servei Català de Trànsit Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Almor Cervera, Esther 43 JU Direcció General de Recursos de l’Administració de Justícia Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Aloma Masana, María Dolores 52 MA Direcció General del Medi Natural Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Angulo Pérez de Rozas,
Ainhoa 30 IT Servei Català de Trànsit Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Aran Guiu, Francisco 38 JU Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques Barcelona 21 N N Y 6972,96/
         1305,48 D
Asiain de Visa, Claudia 11 EN Serveis Territorials al Baix Llobregat Sant Feliu
    de Llobregat 21 N N - 6972,96/- D
Ballesteros Arenas, Raquel 28 IT Servei Català de Trànsit Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Barbero Grau, Luis 2 AG Direcció General de Desenvolupament Rural Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Barceló Morera, Montserrat 34 IU Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre Tortosa 21 N N - 6972,96/- D
Bassa Hernàndez, Núria 62 PR Direcció General d’Assumptes Contenciosos Barcelona 21 N E - 6972,96/- D
Beltrán Antoñanzas,
María Elva 60 PO Direcció General del Transport Terrestre Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Bordas Argüello, Laia 18 IT Secretaria General Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Cabello de Alba de la Torre,
Carlos 59 PO Direcció General d’Urbanisme Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Castells Alcubierre, Gerard 26 IT Servei Català de Trànsit Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Cerarols Vázquez, Montserrat 48 JU Direcció General de Recursos de l’Administració de Justícia Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Cobos Baqués, Roser 19 IT Secretaria General Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Codina Ros, Agustín 35 JU Serveis Territorials a Girona Girona 21 N N - 6972,96/- D
Corral Ruiz, Blanca 67 TI Serveis Territorials a Barcelona Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Cuadros Andreu, Alejandro 53 MA Direcció General del Medi Natural Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Del Barrio Casasnovas,
María Elena 61 PO Serveis Territorials a Barcelona Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Enfedaque Montes,
Gemma Emilia 6 EC Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Filella Ortiz, Teresa 40 JU Direcció General de Recursos de l’Administració de Justícia Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Fillol Piera, Rosa Maria 45 JU Direcció General de Recursos de l’Administració de Justícia Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
García Macarro, Cristina 50 MA Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Garcia Muñoz, Òliver 57 PO Direcció General d’Urbanisme Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Gavaldà Moran, Iolanda 23 IT Direcció General de la Policia Sant Feliu
    de Llobregat 21 N E - 6972,96/- D
Giralt Page, Núria 64 SA Secretaria General Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Gómez Requena,
Margarita Maria 56 PO Direcció General d’Urbanisme Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
González Yerbes, José 4 EC Direcció General de Política Financera i Assegurances Barcelona 20 N N - 6061,08/- D
Hidalgo López, Susana 8 EN Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
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Hoste Martorell, Ariadna 42 JU Direcció General de Recursos de l’Administració de Justícia Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Jiménez Berruete, Montserrat 17 GO Direcció General de Funció Pública Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Josa Coup, Agnès 27 IT Servei Català de Trànsit Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Jové Martínez, Belen 33 IU Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
López Luján, Elena 1 AG Direcció General d’Alimentació, Qualitat
   i Indústries Agroalimentàries Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Medrano Molina, Josep Manel 63 PR Direcció General d’Assumptes Contenciosos Barcelona 20 N E - 6061,08/- D
Mestres Rodríguez, Ruth 5 EC Direcció General d’Energia i Mines Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Mir Almunia, Begoña 9 EN Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Molina Cerrato, Anna Maria 66 TI Serveis Territorials a Barcelona Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Montemayor Español,
Alexandra 41 JU Direcció General de Recursos de l’Administració de Justícia Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Nieto Masero, Javier 55 MA Serveis Territorials a Girona Girona 21 N N - 6972,96/- D
Noguerola Mas, Antonio 22 IT Direcció General de la Policia Sabadell 21 N E - 6972,96/- D
Noya Sastriques, Manuel 65 TI Serveis Territorials a Barcelona Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Pérez Blanco, María Mercedes 54 MA Serveis Territorials a Barcelona Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Pueyo Machuca, Evelin 47 JU Direcció General de Recursos de l’Administració de Justícia Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Puig Campmany, Eulàlia 24 IT Institut de Seguretat Pública de Catalunya Mollet
    del Vallès 21 N N - 6972,96/- D
Puig Campmany, Mònica 49 MA Direcció de Serveis Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Rego Cariaga, Olga Flora 39 JU Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Requena Mora, Albert 58 PO Direcció General d’Urbanisme Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Rivera Codias, Esther 13 GO Secretaria General Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Roca Serra, Cristina 51 MA Secretaria General Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Ruiz Domínguez, Moisès 46 JU Direcció General de Recursos de l’Administració de Justícia Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Ruiz Iglesias, Elisenda 37 JU Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Sagnier Bosch, Blanca 29 IT Servei Català de Trànsit Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Sánchez Fité, María Belén 14 GO Secretaria General Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Sanz Martínez, Eva 10 EN Serveis Territorials a Barcelona Comarques Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Serra Julià, Montserrat 25 IT Servei Català de Trànsit Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Serrat Galán, Francesc Xavier 12 EN Serveis Territorials a Girona Girona 21 N N - 6972,96/- D
Taure Garcia, Albert 7 EC Agència Catalana del Consum Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Torrell Andrés, Mònica 44 JU Direcció General de Recursos de l’Administració de Justícia Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Torres Jiménez, Guillermo 16 GO Direcció General de Funció Pública Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Tutó Nosás, Jaume 20 IT Secretaria General Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Velasco Corderi, José Luis 15 GO Direcció General d’Administració Local Barcelona 21 N N - 6972,96/- D
Viñeta Rifà, Esther 36 JU Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques Barcelona 21 N N - 6972,96/- D

Opció prevenció

Cognoms i nom C DP Unitat directiva Localitat NV J H O CE TD
De Dalmau Mommertz,
Mònica 12 GO Direcció de Serveis Barcelona 23 N N - 11387,76/- P
Fuertes Izquierdo, Mireia 14 IU Direcció de Serveis Barcelona 23 N N - 11387,76/- P
Rubio López, Sònia 11 GO Direcció de Serveis Barcelona 23 N N - 11387,76/- P
Santandreu Esteve, Jordi 18 PO Direcció de Serveis Barcelona 23 N N - 11387,76/- P

(10.124.181)
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DEPARTAMENT
DE SALUT

RESOLUCIÓ
SLT/1479/2010, de 23 d’abril, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de 
lliure designació, de dos llocs de treball del Departament de Salut (convocatòria 
de provisió núm. SA/007/10).

D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509, de 3.11.1997); 
el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió 
de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2398, de 26.5.1997), i altres disposicions 
complementàries;

Atès que estan vacants els llocs de secretari/ària del/de la director/a general de 
Recursos Sanitaris i de secretari/ària del/de la director/a dels Serveis Territorials a 
Barcelona, del Departament de Salut;

Ateses les propostes del director general de Recursos Sanitaris i de la directora dels 
Serveis Territorials a Barcelona, del Departament de Salut, per a la seva provisió;

Vist que la Intervenció Delegada del Departament ha dut a terme el tràmit d’in-
tervenció corresponent;

Atesa la relació vigent de llocs de treball de personal funcionari de l’Adminis-
tració de la Generalitat i les descripcions dels llocs de treball a proveir, incloses en 
el manual d’organització del Departament;

De conformitat amb l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya,

RESOLC:

Article 1
Convocar, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball del Departament 

de Salut, que es detallen a l’annex 2, d’acord amb les bases que figuren a l’annex 
1 d’aquesta Resolució.

Article 2
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats 

poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la consellera 
de Salut, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta 
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bé recurs contenciós 
administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació 
d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, davant el jutjat 
contenciós administratiu corresponent, d’acord amb el que preveuen els articles 116 
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 
13 de gener, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 26/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 d’abril de 2010

maRINa gELI I fàbREga

Consellera de Salut
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aNNEX 1

Bases

—1 Lloc de treball
Es convoquen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball del Departa-

ment de Salut, les característiques dels quals són les que consten a l’apartat 1 de 
l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

—2 Contingut funcional
El contingut funcional del lloc de treball a proveir és el que consta a l’apartat 4 

de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

—3 Requisits de participació
3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari que compleixi 

els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que 
determina la relació de llocs de treball, d’acord amb el que consta a l’apartat 2 de 
l’annex 2 d’aquesta convocatòria, de conformitat amb els punts següents:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar-se, respecte de l’Administració 
de la Generalitat, en qualsevol de les situacions administratives previstes en la 
normativa.

3.1.2 També podrà participar-hi el personal funcionari, no integrat, que presta 
serveis en l’Administració de la Generalitat, que pertanyi a cossos o escales del 
grup de titulació en què està classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que 
compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, podran participar-hi els funcionaris 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, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509, 
de 3.11.1997), sempre que la titulació no sigui un requisit indispensable d’acord amb 
la relació de llocs de treball.

3.1.3 En cap cas podran prendre-hi part els funcionaris que es trobin en sus-
pensió d’ocupació, els traslladats de llocs de treball ni els destituïts de càrrecs 
de comandament com a conseqüència d’expedient disciplinari, mentre durin els 
efectes corresponents.

3.1.4 Tampoc podran prendre-hi part els funcionaris en situació diferent de servei 
actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

3.2 Els funcionaris amb discapacitats hi podran participar en igualtat de con-
dicions que la resta de participants sempre que puguin desenvolupar les funcions 
del lloc de treball a proveir.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria, cal posseir 
els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Secretaria de Política 
Lingüística, o equivalent, del nivell que s’assenyala a l’apartat 3 de l’annex 2.

En el cas que els aspirants no tinguin el certificat acreditatiu corresponent, 
s’avaluaran, mitjançant una prova, aquests coneixements en relació amb el lloc de 
treball a proveir.

En aquest darrer cas, i un cop transcorreguts els terminis de presentació de sol·licituds 
de participació i de renúncies, s’especificarà als taulers d’anuncis del Departament a 
les adreces citades a la base 4.1 d’aquesta convocatòria el dia, hora i lloc de realització 
del mitjà d’acreditació dels coneixements necessaris de llengua catalana.

No obstant l’anterior, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de 
llengua catalana, els aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convoca-
tòries anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de 
selecció de personal a l’Administració de la Generalitat en què hi hagués establerta 
una prova de català del mateix nivell o superior exigit a la convocatòria.

En aquests supòsits s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de participació l’acreditació 
documental corresponent.
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3.4 Els requisits de participació s’han de reunir en la data que finalitzi el termini 
de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

—4 Sol·licituds
4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquest concurs s’han de presentar al 

Registre General del Departament de Salut, als seus serveis territorials, o per qual-
sevol dels mitjans que autoritza l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, dins el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta Resolució de convocatòria al DOGC. Igualment, es poden obtenir en la 
següent adreça d’Internet: http://www.gencat.net/governació-ap/funcio.htm, dins 
de l’apartat relatiu a impresos d’utilitat per a empleats.

Les adreces són les següents:
Secretaria General del Departament de Salut: Travessera de les Corts, 131-159, 

pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona.
Serveis territorials del Departament de Salut a Barcelona: c. Roc Boronat, 81-95, 

08005 Barcelona.
Serveis territorials del Departament de Salut a Girona: c. Sol, 15, 17004 

Girona.
Serveis territorials del Departament de Salut a Lleida: av. Alcalde Rovira Roure, 

2, 25006 Lleida.
Serveis territorials del Departament de Salut a Tarragona: av. Maria Cristina, 

54, 43002 Tarragona.
Serveis territorials del Departament de Salut a les Terres de l’Ebre: c. La Salle, 

8, 43500 Tortosa.
4.2 Les sol·licituds tindran caràcter vinculant per als concursants i no s’admetran 

renúncies a la participació al concurs un cop hagin transcorregut deu dies hàbils 
des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

4.3 La sol·licitud de participació 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’adjuntar la corresponent declaració de dades profes-
sionals que tinguin relació amb el lloc a proveir, degudament especificades. La 
sol·licitud estarà a disposició de les persones interessades en els Serveis Centrals 
del Departament de Salut i als serveis territorials, les adreces de les quals han estat 
detallades a la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

4.4 Els aspirants a què fa referència la base 3.2 han d’adjuntar, així mateix, un 
informe emès per l’equip oficial de valoració de disminucions de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), per tal que es pugui avaluar que el fun-
cionari pot desenvolupar de forma suficient i autònoma les funcions i tasques del 
lloc de treball convocat.

Així mateix, aquests candidats podran demanar en la sol·licitud de participació, 
l’adaptació o adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les 
tècniques d’acreditació dels criteris professionals, i també podran demanar l’adap-
tació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta adaptació no suposi una modificació 
exorbitant en el context de l’organització i sigui incompatible amb el contingut del 
lloc i el servei públic a prestar.

—5 Criteris professionals
5.1 Es tindrà en compte l’experiència professional, la capacitat i la idoneïtat 

dels candidats per ocupar els llocs convocats, d’acord amb la descripció dels llocs 
de treball a proveir que consta a l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

5.2 Les dades professionals dels participants s’han de referir a la data de publi-
cació d’aquesta convocatòria al DOGC.

—6 Proposta de resolució
La proposta de resolució recaurà, si escau, en el candidat que es consideri més 

adient, segons l’informe preceptiu i previ del titular del centre directiu o de l’or-
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ganisme corresponent on estigui adscrit el lloc convocat, el qual haurà de tenir en 
compte la idoneïtat del candidat per a les funcions i tasques a desenvolupar.

—7 Sistemes d’acreditació
Els participants han d’acreditar documentalment les dades professionals que al-

leguin, dins el termini de presentació de sol·licituds previst a la base 4.1 d’aquesta 
convocatòria, sens perjudici que se’ls pugui demanar els aclariments o les justifi-
cacions necessaris per a la seva verificació.

—8 Procediment
8.1 Aquesta convocatòria es resoldrà dins el termini màxim d’un mes a partir 

de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que, 
per causes motivades, s’acordi prorrogar el termini esmentat.

8.2 En general, les actuacions d’aquest procés que requereixin notificació als 
aspirants seran fetes públiques en els taulers d’anuncis del Departament, en les 
adreces indicades a la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

8.3 Prèviament a la resolució definitiva, es farà públic el resultat del procés de 
provisió en la forma indicada en l’apartat anterior.

—9 Resolució de la convocatòria
9.1 La resolució definitiva de nomenament es publicarà al DOGC.
9.2 Els candidats que no obtinguin destinació en aquesta convocatòria ro-

mandran en el lloc que ocupen actualment o en la situació administrativa que 
correspongui.

9.3 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una 
altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública realitzada en el mateix 
període de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una situació 
diferent a la d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades 
per l’òrgan convocant.

9.4 Abans de la presa de possessió, l’interessat ha d’acreditar que té reconeguda 
la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment que no està 
inclòs en cap dels motius d’incompatibilitats previstos en la normativa.

Això no obstant, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins els deu dies a 
comptar del començament del termini de presa de possessió, s’ha de sol·licitar l’au-
torització de compatibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins que es resolgui 
la sol·licitud de compatibilitat.

—10 Terminis de formalització de cessament i presa de possessió
10.1 La resolució de nomenament comportarà, si escau, el cessament en el 

lloc anterior.
10.2 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació serà de dos 

dies hàbils si no implica canvi de localitat de residència del funcionari, o de 15 
dies si comporta canvi de localitat de residència, el qual s’haurà d’acreditar docu-
mentalment.

10.3 Aquest termini es computarà a partir de l’endemà del cessament, el qual 
s’haurà d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la reso-
lució del concurs al DOGC. Quan la resolució esmentada comporti el reingrés al 
servei actiu, el termini de presa de possessió s’haurà de comptar des de la data de 
publicació de la resolució del concurs en el DOGC.

10.4 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.

10.5 Les diligències de cessament i presa de possessió dels funcionaris que ac-
cedeixin a un lloc de treball s’hauran de comunicar al Registre general de personal 
dins els tres dies hàbils següents a la seva formalització mitjançant els sistemes 
informàtics establerts.
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aNNEX 2

Descripció dels llocs de treball

Codi plaça: SA/007/10-1

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Nom del lloc: secretari/ària del/de la director/a general.
1.2 Departament: Salut.
1.3 Unitat directiva: Direcció General de Recursos Sanitaris.
1.4 Localitat: Barcelona.
1.5 Nivell: 16.
1.6 Complement específic: 9.845,28 € anuals.
1.7 Horari: dedicació especial i incompatibilitat.
1.8 Jornada: superior a la normal.
1.9 Tipus de lloc: singular.
1.10 Forma de provisió: lliure designació.

—2 Requisits de participació
2.1 Grups: C/D.
2.2 Mobilitat: Administració de la Generalitat.
2.3 Col·lectiu cossos: cossos d’administració general.
2.4 Especificació cossos: cos auxiliar d’Administració de la Generalitat i cos 

administratiu de la Generalitat.

—3 Requisit de coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de català C de la Secretaria de Política Lin-

güística, o equivalent.

—4 Contingut funcional
4.1 Missió:
Donar suport administratiu a la secretaria del/de la director/a general, per tal 

d’aconseguir un funcionament eficaç, d’acord amb les directrius prefixades.
4.2 Finalitats i funcions:
a) Organitzar i executar les tasques administratives de suport al/a la director/a 

general.
b) Impulsar els tràmits administratius que ha de resoldre el/la director/a gene-

ral.
c) Organitzar i planificar l’agenda del/de la director/a general i gestionar els 

recursos necessaris per a les activitats previstes.
d) Col·laborar en l’elaboració i tramitació de la documentació necessària i les 

activitats pròpies del/de la director/a general.
4.3 Tasques bàsiques o activitats:
1. Organitza i controla l’agenda del/de la director/a general.
2. Rep la correspondència adreçada al/a la director/a general i en gestiona el 

registre intern i el seguiment que correspongui.
3. Controla la documentació generada pel/per la director/a general i gestiona 

l’arxiu administratiu de la secretaria.
4. Atén les trucades telefòniques.
5. Atén les visites del/de la director/a general.
6. Redacta i transcriu documents administratius.
7. Col·labora en la preparació de la documentació i material per a les reunions, 

congressos i altres activitats del/de la director/a general.
8. Prepara reunions, desplaçaments i actes protocol·laris del/de la director/a 

general.
9. Tramita les despeses del/de la director/a general (dietes, atenció protocol-

lària...).
10. Duu a terme altres tasques que li puguin ser encarregades pel seu superior 

jeràrquic.
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4.4 Coneixements i experiència convenient:
Procediment administratiu, redacció de documents administratius, organització 

de l’Administració de la Generalitat, protocol.

Codi plaça: SA/007/10-2

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Nom del lloc: secretari/ària del/de la director/a dels Serveis Territorials.
1.2 Departament: Salut.
1.3 Unitat directiva: Serveis Territorials a Barcelona.
1.4 Localitat: Barcelona.
1.5 Nivell: 16.
1.6 Complement específic: 9.845,28 € anuals.
1.7 Horari: dedicació especial i incompatibilitat.
1.8 Jornada: superior a la normal.
1.9 Tipus de lloc: singular.
1.10 Forma de provisió: lliure designació.

—2 Requisits de participació
2.1 Grups: C/D.
2.2 Mobilitat: Administració de la Generalitat.
2.3 Col·lectiu cossos: cossos d’administració general.
2.4 Especificació cossos: cos auxiliar d’Administració de la Generalitat i cos 

administratiu de la Generalitat.

—3 Requisit de coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de català C de la Secretaria de Política Lin-

güística, o equivalent.

—4 Contingut funcional
4.1 Missió:
Coordinar el suport administratiu necessari per tal d’aconseguir un funcionament 

àgil i eficaç de la secretaria del/de la director/a dels Serveis Territorials, d’acord 
amb les directrius que es marquin.

4.2 Finalitats i funcions:
a) Organitzar i executar les tasques administratives i de suport del/de la director/a 

dels Serveis Territorials.
b) Planificar i gestionar l’agenda del/de la director/a dels Serveis Territorials i 

gestionar els recursos necessaris per a les activitats previstes.
c) Atendre les visites o trucades que es reben adreçades al/a la director/a dels 

Serveis Territorials i gestionar-les.
d) Impulsar els tràmits administratius que ha de resoldre el/la director/a dels 

Serveis Territorials.
e) Donar suport logístic a les reunions i actes de representació als quals assisteix 

el/la director/a dels Serveis Territorials, o altres càrrecs del Departament de Salut 
que es desplacin al territori.

4.3 Tasques bàsiques o activitats:
1. Organitza i controla l’agenda del/de la director/a dels Serveis Territorials.
2. Rep la correspondència adreçada al/a la director/a dels Serveis Territorials i 

gestiona el registre intern i la distribueix a les unitats corresponents.
3. Controla la documentació generada pel/per la director/a dels Serveis Territo-

rials i gestiona l’arxiu administratiu de la secretaria.
4. Atén les trucades telefòniques de la secretaria.
5. Atén les visites del/de la director/a.
6. Redacta i transcriu documents administratius.
7. Col·labora en la preparació de la documentació i material per a les reunions, 

congressos i altres activitats del/de la director/a dels Serveis Territorials.
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8. Prepara reunions, desplaçaments, actes protocol·laris del/de la director/a dels 
Serveis Territorials o dels motivats pel desplaçament de càrrecs del Departament 
de Salut.

9. Tramita les despeses del/de la director/a dels Serveis Territorials (dietes, 
atenció protocol·lària...).

10. Duu a terme altres tasques que li puguin ser encarregades pel seu superior 
jeràrquic.

4.4 Coneixements i experiència convenient:
Procediment administratiu, redacció de documents administratius, organització 

de l’Administració de la Generalitat, protocol.

(10.111.135)

*
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DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

RESOLUCIÓ
IUE/1477/2010, de 19 de març, de convocatòria de concurs específic de mèrits i 
capacitats per a la provisió de la plaça de cap del Servei de Registre de Turisme 
de Catalunya (convocatòria de provisió núm. IU/10/10).

D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i 
altres disposicions complementàries;

Atès que és vacant el lloc de cap del Servei de Registre de Turisme de Catalunya, 
adscrit a la Direcció General de Turisme del Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa, i vista la proposta del titular de l’òrgan directiu perquè sigui proveït;

Atesa la relació vigent de llocs de treball de personal funcionari de l’Administració 
de la Generalitat i la descripció del lloc de treball a proveir, inclosa en el manual 
d’organització d’aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada d’aquest Departament ha dut a terme el corres-
ponent tràmit d’intervenció;

De conformitat amb el que disposa l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

—1 Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de 
cap del Servei de Registre de Turisme de Catalunya, adscrit a la Direcció General 
de Turisme del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (convocatòria de 
provisió núm. IU/10/10), que es detalla a l’annex 2.

—2 Aprovar las bases de la convocatòria que figuren a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el 
secretari general del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, o bé poden interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona 
o, a elecció seva, el poden interposar davant el jutjat en la circumscripció del qual 
tinguin el domicili, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva 
publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els 
articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 19 de març de 2010

P.D. (Ordre IUE/305/2008, DOGC de 25.6.2008)

ENRIC aLOy bOSCh

Secretari general
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aNNEX 1

—1 Lloc de treball

Es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de 
treball les característiques del qual són les que consten a l’apartat 1 de l’annex 2 
d’aquesta convocatòria.

—2 Contingut funcional
El contingut funcional del lloc de treball objecte de concurs és el que consta a 

l’apartat 4 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

—3 Requisits de participació
3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la 

Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableix 
la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, 
d’acord amb el que consta a l’apartat 2 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria, de 
conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar-se respecte de l’Administració 
de la Generalitat en qualsevol de les situacions administratives que preveu la 
normativa.

3.1.2 També podrà participar-hi el personal funcionari no integrat que presti 
serveis a l’Administració de la Generalitat i que pertanyi a cossos o escales del grup 
de titulació en què estigui classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que 
compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, podran participar-hi els funcionaris de la Generalitat de Catalunya 
que pertanyin a cossos, escales o places del grup de titulació en què està classificat 
el lloc convocat, als quals no es va exigir la titulació que assenyala l’article 19 del 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit 
indispensable d’acord amb la relació de llocs de treball.

3.1.3 Per poder participar-hi, els funcionaris amb destinació definitiva hauran 
d’haver romàs un mínim d’un any en llocs del mateix nivell des del qual es concursa, 
llevat que el lloc a proveir sigui del mateix departament, o quan es concursi des 
d’un lloc de lliure designació.

3.2 Els funcionaris amb discapacitats hi podran participar en igualtat de con-
dicions que la resta dels participants sempre que puguin desenvolupar les funcions 
del lloc de treball a proveir.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir 
els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Secretaria de Política 
Lingüística, o equivalent, del nivell que assenyala l’apartat 3 de l’annex 2.

En el cas que les persones aspirants no estiguin en possessió del certificat acre-
ditatiu corresponent, s’avaluaran els coneixements en relació amb el lloc de treball 
a proveir, abans de l’elaboració de la proposta d’admesos i exclosos prevista en 
aquesta convocatòria.

En aquest darrer cas, transcorregut el termini de presentació de sol·licituds de 
participació, s’especificaran als taulers d’anuncis del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa a les adreces esmentades a la base 4.1 d’aquesta convoca-
tòria el dia, l’hora i el lloc de realització del mitjà d’acreditació dels coneixements 
necessaris de llengua catalana.

No obstant, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana 
les persones aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries 
anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de 
selecció de personal a l’Administració de la Generalitat en què hi hagi establerta 
una prova de català del mateix nivell o superior exigit en la convocatòria.

En aquests supòsits, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de participació la corres-
ponent acreditació documental.

3.4 En cap cas no podran prendre-hi part els funcionaris que es trobin en sus-
pensió d’ocupació, els traslladats de llocs de treball ni els destituïts de càrrecs de 
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comandament com a conseqüència d’expedient disciplinari, mentre durin els efectes 
corresponents, sens perjudici que els destituïts de càrrecs de comandament puguin 
participar per a llocs singulars. Tampoc no podran prendre-hi part els funcionaris 
en situació diferent de servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per 
reingressar al servei actiu.

3.5 Els requisits de participació s’han de reunir en la data que finalitzi el termini 
de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

—4 Sol·licituds
4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquest concurs s’han de presentar al 

Registre general del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (Pg. de 
Gràcia, 105, 08008 Barcelona); als serveis territorials de Girona (c. Migdia, 50-52 
17003 Girona), de Lleida (Av. del Segre, 7, 25007 Lleida), als Serveis Territorials de 
Tarragona (c. Pompeu Fabra, 1, 43004 Tarragona), als Serveis Territorials de Terres 
de l’Ebre (c. Montcada, 32, 43500 Tortosa) i a la Catalunya Central (Polígon Firal 
Els Dolors, s/n, 08241 Manresa). O per qualsevol dels mitjans que autoritza l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener, dins el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la 
data de publicació de la present Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

4.2 Les sol·licituds tindran caràcter vinculant 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·licituds, llevat que 
la Junta de Mèrits i Capacitats decideixi acceptar-les, una vegada transcorregut 
l’esmentat termini, per causes degudament justificades.

4.3 La sol·licitud s’haurà de formalitzar segons el model que figura com a annex 
de la Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997).

Igualment, es poden obtenir en la següent pàgina d’Internet: http://www.gencat.
net/governacio-ap/administracio/imande.htm

4.4 A la sol·licitud caldrà adjuntar una declaració dels mèrits i capacitats que 
s’al·leguin, així com un certificat, emès per l’òrgan competent en matèria de personal, 
acreditatiu dels requisits de participació i dels mèrits i capacitats al·legats.

4.5 Els aspirants a què fa referència la base 3.2 han d’adjuntar a la sol·licitud un 
informe emès per l’equip oficial de valoració de disminucions de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), per tal que la Junta de Mèrits i Capacitats 
pugui avaluar que el funcionari pot desenvolupar de manera suficient i autònoma 
les funcions i tasques del lloc de treball convocat.

Així mateix, podran demanar l’adaptació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta 
adaptació no suposi una modificació exorbitant en el context de l’organització i no 
sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei públic a prestar.

Aquests candidats podran demanar en la sol·licitud de participació l’adaptació o 
adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les tècniques d’acre-
ditació dels mèrits i capacitats.

—5 Fases del concurs i proposta de resolució
5.1 Els mèrits i capacitats dels candidats per ocupar el lloc convocat es valoraran 

fins a 100 punts. Aquest concurs consta de dues fases, que inclouran la totalitat dels 
mèrits i capacitats especificats en la base 6 d’aquesta convocatòria, en la valoració 
dels quals s’haurà d’obtenir una puntuació mínima global de 50 punts. La proposta 
de resolució recaurà en el candidat que, havent superat aquesta puntuació mínima, 
obtingui la millor valoració.

5.2 En el cas d’empat en el conjunt del concurs, cal dirimir-lo atenint-se a la 
qualificació total obtinguda en la primera fase d’aquesta convocatòria. Si persisteix 
l’empat, es dirimirà en funció de la major puntuació obtinguda, en primer lloc, per 
l’antiguitat, i en segon lloc, per la del grau personal consolidat.
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—6 Mèrits i capacitats a valorar
6.1 Primera fase.
Els mèrits i les capacitats es valoraran fins a 75 punts en total, en relació amb el 

lloc de treball a proveir, d’acord amb el barem següent:
6.1.1 Treball desenvolupat.
Es valorarà, fins a un màxim de 35 punts, el treball desenvolupat en funció de 

l’experiència adquirida, especialment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies 
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic i l’especialització dels llocs 
ocupats en relació amb el que es convoca i les aptituds i habilitats requerides, amb 
especial consideració a l’experiència que consta a l’apartat 5 de l’annex 2.

6.1.2 Formació i perfeccionament.
Es valoraran, fins a un màxim de 15 punts, les publicacions i la docència im-

partida pels aspirants i l’assistència i/o aprofitament als cursos de formació i de 
perfeccionament que versin sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies 
del lloc convocat, o amb habilitats que aquest lloc requereix, en funció de la seva 
utilitat, tenint en consideració, especialment, els coneixements que s’estableix a 
l’apartat 5 de l’annex 2.

6.1.3 Grau personal.
El grau personal consolidat, dins l’interval del grup del lloc convocat, es valorarà 

fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb la distribució següent:
Grau consolidat superior al nivell del lloc convocat: 5 punts.
Grau consolidat igual al nivell del lloc convocat: 3 punts.
Grau consolidat inferior al nivell del lloc convocat: 2 punts.
6.1.4 Antiguitat.
L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 1,2 punts per any complet de 

serveis, i a raó de 0,1 punts per mes de serveis, fins a 10 punts en total.
Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei 70/1978, 

de 26 de desembre, i disposicions concordants, tenint en compte que el temps de 
serveis prestats simultàniament només es computarà una vegada.

6.1.5 Titulacions acadèmiques.
Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per al lloc de treball 

a proveir, es valoren, fins a 5 punts, en funció dels coneixements requerits, compe-
tència i especialització per a aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin 
necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com a 
requisit o com a mèrit.

6.1.6 Coneixements de la llengua catalana.
Pels cursos o certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística 

o equivalent acreditatius de coneixements del nivell superior al requerit i/o pels 
coneixements de llenguatge especialitzat s’atorguen fins a 5 punts.

6.2 Sistema d’acreditació de la primera fase.
Amb la finalitat d’acreditar els mèrits i les capacitats a què es refereix la base 6.1, 

s’aportarà, dins el termini de presentació de sol·licituds, la documentació següent:
6.2.1 Les dades corresponents als mèrits i capacitats referents a treball desenvo-

lupat, grau personal consolidat i antiguitat s’acreditaran mitjançant certificat emès 
a aquest efecte per l’òrgan competent en matèria de personal del departament o de 
l’administració pública corresponent, amb referència a la data de publicació de la 
present convocatòria.

6.2.2 La resta de les dades sobre els mèrits i capacitats referents a formació 
i perfeccionament, titulacions acadèmiques i coneixements de llengua catalana 
s’acreditaran mitjançant la certificació corresponent de l’òrgan competent, llevat 
que consti còpia del justificant en l’expedient personal en aquest Departament, cosa 
que hauran de fer constar els concursants en la seva sol·licitud de participació.

6.3 Data de referència dels mèrits i capacitats de la primera fase.
La data de referència d’aquests mèrits i capacitats per ser valorats serà la de la 

publicació d’aquesta convocatòria al DOGC, i només es tindran en compte els mèrits 
al·legats i justificats dins el termini de presentació de sol·licituds.
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6.4 Segona fase.
Els mèrits i capacitats complementaris consistents en altres coneixements, habi-

litats i/o aptituds, es valoraran fins a 25 punts en total per tal de garantir la selecció 
del candidat més idoni, d’acord amb el contingut funcional del lloc a proveir.

En cap cas no es valoraran en aquest apartat els cursos de formació i perfeccio-
nament ni les titulacions acadèmiques ni coneixements de la llengua catalana, que 
s’han de valorar a les bases 6.1.2, 6.1.5 i 6.1.6 d’aquesta convocatòria.

6.5 Sistemes d’acreditació dels mèrits i capacitats de la segona fase.
6.5.1 Altres coneixements.
Per tal d’acreditar aquest mèrit, els candidats hauran d’elaborar una memòria, 

que versarà sobre el contingut funcional del lloc a proveir d’acord amb la infor-
mació que consta en la relació de llocs de treball, a la norma funcional i al manual 
d’organització, tenint en compte, especialment, el contingut de l’apartat “Altres 
coneixements” del punt 5 de l’annex 2.

La memòria ha de tenir dues parts, una consistirà en una anàlisi de les funcions 
del lloc convocat i l’altra en un estudi o projecte de millora organitzativa o funcio-
nal. Aquest document ha de tenir una extensió mínima de 7 pàgines i màxima de 
15 pàgines DIN A4, a doble espai, i ha de ser presentat al Servei de Personal de la 
Secretaria General, pg. de Gràcia, 105, 08008 Barcelona, dins el termini màxim de 
5 dies naturals a comptar de l’endemà de la data en què es faci pública la proposta 
d’aspirants admesos i exclosos en aquesta convocatòria. Així mateix, els candidats 
exposaran la memòria davant la Junta de Mèrits i Capacitats, durant un màxim de 
30 minuts, i a continuació els membres de la Junta de Mèrits i Capacitats podran 
efectuar les preguntes o demanar els aclariments que considerin oportuns.

—7 Junta de Mèrits i Capacitats
7.1 L’òrgan col·legiat al qual pertoca el desenvolupament d’aquest procés de 

provisió, d’acord amb el que preveuen els articles 29 i següents del Decret 123/1997, 
de 13 de maig, és la Junta de Mèrits i Capacitats, que està formada per les persones 
següents:

Titulars:
Senyor Joan Domènec Abad Esteve, que actuarà com a president.
Senyora Salvadora Sellas Espel, que actuarà com a vocal.
Senyora Eva Fernández Mora, com a representant de l’OTPL.
Suplents:
Senyor Jaume Font Garolera, que actuarà com a president.
Senyora Alícia Corral Sola, que actuarà com a vocal.
Senyor Miquel Subirachs Torné, com a representant de l’OTPL.
7.2 La Junta de Mèrits i Capacitats podrà sol·licitar el nomenament d’assessors 

especialistes, els quals actuaran amb veu però sense vot.

—8 Funcions i actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats
8.1 Les funcions i les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats se subjectaran 

al que determinen els articles 38 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig.
8.2 La Junta de Mèrits i Capacitats té la facultat de convocar personalment els 

candidats per tal d’aclarir punts dubtosos dels mèrits i capacitats o altres aspectes 
de la documentació aportada pels interessats quan ho consideri convenient.

8.3 En general, les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats que requereixin 
notificació als aspirants es faran públiques en els taulers d’anuncis del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa, a les adreces indicades a la base 4.1 d’aquesta 
convocatòria.

—9 Procediment
9.1 Transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol·licituds i de 

renúncies, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta d’aspirants admesos 
i exclosos, amb indicació dels motius d’exclusió, la qual serà exposada d’acord amb 
el que estableix la base 8.3.
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9.2 Alhora de fer l’exposició esmentada a l’apartat anterior, la Junta de Mèrits 
i Capacitats anunciarà la realització de les tècniques d’acreditació de mèrits i capa-
citats, establertes per la base 6.5, i indicarà, amb una antelació mínima de 5 dies, 
la data, l’hora i el lloc i, si s’escau, les condicions d’execució.

9.3 Realitzada la valoració dels mèrits i les capacitats previstos segons els 
sistemes d’acreditació que s’han establert, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà 
la proposta provisional de resolució del concurs, la qual serà exposada a fi i efecte 
que els interessats puguin formular, en el termini de deu dies, les observacions o 
reclamacions que considerin pertinents.

9.4 La Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta definitiva de resolució 
del concurs, que elevarà a l’òrgan convocant per tal que, si escau, l’aprovi i elabori 
la resolució definitiva del concurs.

—10 Règim d’impugnacions
Contra els actes definitius o de tràmit de la Junta de Mèrits i Capacitats, si aquests 

últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen 
la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici 
irreparable als drets i interessos legítims, els interessats poden interposar recurs 
d’alçada davant el secretari general del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva exposició públi-
ca, d’acord amb el que disposen els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

—11 Resolució del concurs
11.1 La resolució definitiva del concurs es dictarà dins el termini màxim de 

dos mesos a partir de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol-
licituds, i es publicarà al DOGC.

11.2 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una 
altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública realitzada en el mateix 
període de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una situació 
diferent a la d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades 
per l’òrgan convocant.

11.3 Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar 
que té reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar 
fefaentment que no està inclòs en cap dels motius d’incompatibilitats que preveu 
la normativa.

Això no obstant, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins un període de 
deu dies a comptar des del començament del termini de presa de possessió, s’ha 
de sol·licitar l’autorització de compatibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins 
que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

—12 Terminis de formalització de cessament i presa de possessió
12.1 La resolució de nomenament comportarà, si escau, el cessament en el 

lloc anterior.
12.2 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació serà de dos 

dies hàbils si no implica canvi de localitat de residència del/de la funcionari/ària, 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 Diari Oficial de la Genaralitat de Catalunya. Quan 
l’esmentada resolució comporti el reingrés al servei actiu, el termini de presa 
de possessió s’haurà de comptar des de la data de publicació de la resolució del 
concurs en el DOGC.

12.4 Excepcionalment, el termini per a la presa de possessió es podrà prorrogar 
si el funcionari canvia de localitat de residència, per resolució del secretari general 
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del departament on ha d’anar destinat el funcionari, com a màxim per 15 dies més, 
quan concorrin circumstàncies degudament motivades.

12.5 Així mateix, i segons el que estableix l’article 76.1 del Decret 123/1997, 
de 13 de maig, es podrà prorrogar el termini del cessament fins a un màxim de 
tres mesos, sempre que aquesta pròrroga sigui indispensable i motivada per les 
necessitats del servei.

12.6 A l’efecte de còmput de terminis de presa de possessió, es consideren la 
mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estan units sense solu-
ció de continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposin de serveis de 
transports urbans col·lectius comuns.

12.7 Les diligències de cessament i presa de possessió dels funcionaris que ac-
cedeixin a un lloc de treball s’hauran de comunicar al Registre general de personal 
dins els tres dies hàbils següents a la seva formalització mitjançant els sistemes 
informàtics establerts.

aNNEX 2

Descripció del lloc de treball

—1 Característiques del lloc de treball.

Identificació del lloc: IU/10/10.
Nom del lloc: Servei de Registre de Turisme de Catalunya.
Departament: Innovació, Universitats i Empresa.
Unitat directiva: Direcció General de Turisme.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 26.
Complement específic: 24.227,52 euros.
Horari: normal.
Tipus de lloc: càrrec.
Forma de provisió: concurs específic.

—2 Requisits de participació

Grup: A.
Mobilitat: Administració de la Generalitat.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos superior d’administració general.

—3 Requisit de coneixement de la llengua catalana
Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Secretaria de 

Política Lingüística, o equivalent.

—4 Contingut funcional
Missió:

Coordinar el Servei d’Atenció al Ciutadà sobre normativa turística, tràmits, au-
toritzacions i inscripcions al Registre de Turisme de Catalunya (RTC), d’empreses 
i establiments turístics d’acord amb la normativa vigent per tal que l’oferta turística 
compleixi els requisits legals i de qualitat adients, i gestionar la informació del 
Registre de Turisme de Catalunya d’acord amb la Llei de Turisme i les directrius 
de la Direcció General de Turisme per tal de disposar de l’oferta turística global 
de Catalunya.
Finalitats/Funcions:

a) Ordenar i controlar la tramitació dels expedients de revisió d’establiments i 
activitats turístiques, d’acord amb el Decret 106/2008, de simplificació de tràmits, 
en l’àmbit del servei territorial de Barcelona i Catalunya Central, després de la 
inscripció per part de les oficines de gestió empresarial (OGE).
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b) Coordinar, amb la resta de serveis territorials i les OGE la tramitació dels 
expedients d’atorgament de títols-llicència i revocacions, de les agències de viatge 
que volen obrir establiment central a Catalunya, i dels d’autorització d’obertura de 
sucursals a Catalunya, i signar les resolucions.

c) Informar, com autoritat del IMI (programa informàtic europeu de Sistema de 
Información del Mercado Interior) als estats de la Unió Europea que requereixin 
certificacions sobre empreses turístiques de Catalunya que pretenen oferir serveis 
en d’altres països.

d) Requerir informació, a través del IMI, als estats de la Unió Europea sobre 
empreses turístiques d’altres països que pretenen oferir serveis a Catalunya.

e) Controlar les inscripcions dels establiments d’allotjament turístic, així com 
les incidències posteriors, situats a l’àmbit del servei territorial de Barcelona i de 
la Catalunya Central.

f) Informar sobre la normativa que regula les condicions per a la inscripció al 
Registre de Turisme de Catalunya.

g) Elaborar informes sobre establiments turístics en plans urbanístics a petició 
d’ajuntaments i de la Direcció General d’Urbanisme.

h) Gestionar els suports i directoris informàtics de l’oferta turística i fer-ne el 
manteniment i administrar les plantilles de documents del programa informatic 
MOSAIC-RTC.

i) Fer el seguiment de la gestió de la informació del conjunt de bases de dades 
relacionades amb l’activitat empresarial, productes i serveis d’interès turístic, no 
directament vinculades al Departament.

j) Emetre certificacions sobre les dades no personals contingudes en el Registre, 
tant a sol·licitud de les administracions, jutjats i tribunals, com a sol·licitud d’altres 
agents, així com també facilitar la informació oficial necessària per a l’anàlisi i 
l’estudi d’establiments i activitats turístiques implantades a Catalunya.

k) Coordinar les actuacions del Departament relatives a la gestió de la informa-
ció i comunicació amb les actuacions d’altres departaments, entitats o organismes 
públics, en àmbits d’interès mutu.

l) Coordinar l’activitat dels serveis territorials i OGE en matèria d’inscripcions 
al Registre de Turisme de Catalunya.

m) Donar el suport necessari a altres unitats administratives del Departament 
en totes les actuacions que requereixin una gestió adequada de la informació del 
Registre.

n) Mantenir reunions periòdiques amb gremis, associacions i federacions d’em-
presaris turístics per obtenir el capteniment d’aplicació de les diferents normatives 
que conflueixen en els establiments turístics.

o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
Tasques bàsiques o activitats:
1. Supervisa expedients de les inscripcions que realitzen les OGE al Registre 

de Turisme de Catalunya.
2. Gestiona revocacions o modificacions d’inscripcions.
3. Dirigeix la base de dades i administra el programa informàtic.
4. Emet certificacions sobre informació del Registre de Turisme de Catalunya.
5. Elabora informes previs, tan preceptius com no preceptius, sobre projectes 

tècnics d’allotjament turístic.
6. Gestiona la tramesa d’expedients davant auxilis judicials i emet les certifica-

cions sol·licitades per l’Administració de Justícia.
7. Assessora l’administrat/ada per dur a terme projectes turístics d’acord amb 

la normativa.
8. Elabora i gestiona informàticament els models documentals unificats del 

programa informàtic MOSAIC per la tramitació dels expedients.
9. Ordena la recollida de dades de l’oferta turística no reglamentada d’altres 

administracions o dels diferents grups empresarials relacionats amb la indústria 
turística.
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10. Supervisa la realització mensual dels llistats dels establiments i empreses 
autoritzades perquè apareguin a la web del Departament.

11. Fa el seguiment i l’estudi de l’estadística mensual i anual d’incidències en el 
Registre de Turisme de Catalunya.

12. Estudia la incidència de l’oferta turística en el territori.
13. Manté la informació sobre normativa i tràmits que apareix a la web del 

Departament i a les fitxes del SAC.
14. Proveeix i interpreta per el conjunt d’unitats i òrgans adscrits al Departament 

cara al compliment de les funcions d’aquests òrgans, les dades del RTC per a estudis 
i plans estratègics en l’àmbit turístic.

15. Organitza reunions amb els serveis territorials per establir criteris sobre 
tramitació d’expedients i interpretació de normatives.

16. Informa sobre la interpretació de la normativa turística i les novetats que es 
produeixen, a privats i organismes públics que col·laboren amb la Direcció General 
de Turisme en l’atenció al públic i recepció d’expedients.

17. Planifica i realitza campanyes anuals per comprovar el manteniment dels 
establiments turístics de la província de Barcelona.

18. Gestiona la bústia de correu electrònic del Registre de Turisme de 
Catalunya.

19. Participa en la redacció de normativa sectorial.
20. Es relaciona amb altres ens o organismes públics o privats que disposin o 

gestionin dades o elements d’interès en l’àmbit turístic.
21. Informa les unitats administratives i òrgans del Departament en el procés 

d’informatització de les seves tasques i dades, en tot el que exigeixi la seva com-
patibilitat i ampliació amb els recursos de l’aplicatiu RTC.

22. Es reuneix amb gremis, associacions i federacions d’empresaris turístics per 
tal de resoldre dubtes en aplicacions de normativa o traslladar a d’altres organismes 
la problemàtica empresarial o tècnica del sector.

—5 Altres característiques
5.1. Coneixements bàsics.
Dret.
Sector túristic.
Ofimàtica.
Funcionament de l’Administració.
5.2 Altres coneixements.
Normativa relacionada amb la llei ambiental.
Normativa sobre protecció de dades.
Normativa turística de les comunitats autònomes.
Normativa sobre accessibilitat.
Normativa de la Unió Europea.
Normativa procediment administratiu.

(10.071.132)
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RESOLUCIÓ
IUE/1478/2010, de 19 de març, de convocatòria de concurs específic de mèrits 
i capacitats per a la provisió del lloc de cap de la Secció de Serveis Turístics i 
Oferta Turística Bàsica, adscrit a la Direcció General de Turisme (convocatòria 
de provisió núm. IU/11/10).

D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel 
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, 
pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció 
professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i 
altres disposicions complementàries;

Atès que és vacant el lloc de cap de la Secció de Serveis Turístics i Oferta Turística 
Bàsica, adscrit a la Direcció General de Turisme del Departament d’Innovació, Univer-
sitats i Empresa, i vista la proposta del titular de l’òrgan directiu perquè sigui proveït;

Atesa la relació vigent de llocs de treball de personal funcionari de l’Administració 
de la Generalitat i la descripció del lloc de treball a proveir, inclosa en el manual 
d’organització d’aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada d’aquest Departament ha dut a terme el corres-
ponent tràmit d’intervenció;

De conformitat amb el que disposa l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de 
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

—1 Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de 
cap de la Secció de Serveis Turístics i Oferta Turística Bàsica, adscrit a la Direcció 
General de Turisme del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (convo-
catòria de provisió núm. IU/11/10), que es detalla a l’annex 2.

—2 Aprovar las bases de la convocatòria que figuren a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el 
secretari general del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, o bé poden interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona 
o, a elecció seva, el poden interposar davant el jutjat en la circumscripció del qual 
tinguin el domicili, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva 
publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els 
articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 19 de març de 2010

P. D. (Ordre IUE/305/2008, DOGC de 25.6.2008)

ENRIC aLOy bOSCh

Secretari general
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aNNEX 1

Bases

—1 Lloc de treball
Es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de 

treball les característiques del qual són les que consten a l’apartat 1 de l’annex 2 
d’aquesta convocatòria.

—2 Contingut funcional
El contingut funcional del lloc de treball objecte de concurs és el que consta a 

l’apartat 4 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

—3 Requisits de participació
3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari al servei de la 

Generalitat de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableix 
la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, 
d’acord amb el que consta a l’apartat 2 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria, de 
conformitat amb el següent:

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar-se respecte de l’Administració de la 
Generalitat en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.

3.1.2 També podrà participar-hi el personal funcionari no integrat que presti 
serveis a l’Administració de la Generalitat i que pertanyi a cossos o escales del grup 
de titulació en què estigui classificat el lloc objecte de convocatòria, sempre que 
compleixi els requisits i les condicions exigits en la relació de llocs de treball.

Així mateix, podran participar-hi els funcionaris de la Generalitat de Catalunya 
que pertanyin a cossos, escales o places del grup de titulació en què està classificat 
el lloc convocat, als quals no es va exigir la titulació que assenyala l’article 19 del 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, sempre que la titulació no sigui un requisit 
indispensable d’acord amb la relació de llocs de treball.

3.1.3 Per poder participar-hi, els funcionaris amb destinació definitiva hauran 
d’haver romàs un mínim d’un any en llocs del mateix nivell des del qual es concursa, 
llevat que el lloc a proveir sigui del mateix departament, o quan es concursi des 
d’un lloc de lliure designació.

3.2 Els funcionaris amb discapacitats hi podran participar en igualtat de con-
dicions que la resta dels participants sempre que puguin desenvolupar les funcions 
del lloc de treball a proveir.

3.3 Així mateix, per poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir 
els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Secretaria de Política 
Lingüística, o equivalent, del nivell que assenyala l’apartat 3 de l’annex 2.

En el cas que les persones aspirants no estiguin en possessió del certificat acre-
ditatiu corresponent, s’avaluaran els coneixements en relació amb el lloc de treball 
a proveir, abans de l’elaboració de la proposta d’admesos i exclosos prevista en 
aquesta convocatòria.

En aquest darrer cas, transcorregut el termini de presentació de sol·licituds de 
participació, s’especificaran als taulers d’anuncis del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa a les adreces esmentades a la base 4.1 d’aquesta convoca-
tòria el dia, l’hora i el lloc de realització del mitjà d’acreditació dels coneixements 
necessaris de llengua catalana.

No obstant, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua 
catalana els aspirants que hagin participat i obtingut destinació en convocatòries 
anteriors de concurs específic de mèrits i capacitats o de lliure designació, o de 
selecció de personal a l’Administració de la Generalitat en què hi hagi establerta 
una prova de català del mateix nivell o superior exigit en la convocatòria.

En aquests supòsits, s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud de participació la corres-
ponent acreditació documental.

3.4 En cap cas no podran prendre-hi part el personal funcionari que estigui en 
suspensió d’ocupació, els traslladats de llocs de treball ni els destituïts de càrrecs de 
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comandament com a conseqüència d’expedient disciplinari, mentre durin els efectes 
corresponents, sens perjudici que els destituïts de càrrecs de comandament puguin 
participar per a llocs singulars. Tampoc no podran prendre-hi part els funcionaris 
en situació diferent de servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per 
reingressar al servei actiu.

3.5 Els requisits de participació s’han de reunir en la data que finalitzi el termini 
de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d’aquesta convocatòria.

—4 Sol·licituds
4.1 Les sol·licituds per prendre part en aquest concurs s’han de presentar al 

Registre general del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (Pg. de 
Gràcia, 105, 08008 Barcelona); als serveis territorials de Girona (c. Migdia, 50-52 
17003 Girona), de Lleida (Av. del Segre, 7, 25007 Lleida), als Serveis Territorials de 
Tarragona (c. Pompeu Fabra, 1, 43004 Tarragona), als Serveis Territorials de Terres 
de l’Ebre (c. Montcada, 32, 43500 Tortosa) i a la Catalunya Central (polígon firal 
Els Dolors, s/n, 08241 Manresa), o per qualsevol dels mitjans que autoritza l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, 
de 13 de gener, dins el termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la 
data de publicació de la present Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

4.2 Les sol·licituds tindran caràcter vinculant 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·licituds, llevat que 
la Junta de Mèrits i Capacitats decideixi acceptar-les, una vegada transcorregut 
l’esmentat termini, per causes degudament justificades.

4.3 La sol·licitud s’haurà de formalitzar segons el model que figura com a annex 
de la Resolució de 4 de desembre de 1997 (DOGC núm. 2546, de 29.12.1997).

Igualment, es poden obtenir en la següent adreça d’Internet: http://www.gencat.
net/governacio-ap/administracio/imande.htm

4.4 A la sol·licitud caldrà adjuntar una declaració dels mèrits i capacitats que 
s’al·leguin, així com un certificat, emès per l’òrgan competent en matèria de personal, 
acreditatiu dels requisits de participació i dels mèrits i capacitats al·legats.

4.5 Les persones aspirants a què fa referència la base 3.2 han d’adjuntar a la 
sol·licitud un informe emès per l’equip oficial de valoració de disminucions de l’Ins-
titut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), per tal que la Junta de Mèrits 
i Capacitats pugui avaluar que el/la funcionari/ària pot desenvolupar de manera 
suficient i autònoma les funcions i tasques del lloc de treball convocat.

Així mateix podran demanar l’adaptació del lloc sol·licitat, sempre que aquesta 
adaptació no suposi una modificació exorbitant en el context de l’organització i no 
sigui incompatible amb el contingut del lloc i el servei públic a prestar.

Aquestes persones candidates podran demanar en la sol·licitud de participació 
l’adaptació o adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les tèc-
niques d’acreditació dels mèrits i capacitats.

—5 Fases del concurs i proposta de resolució
5.1 Els mèrits i capacitats de les persones candidates per ocupar el lloc convocat 

es valoraran fins a 100 punts. Aquest concurs consta de dues fases, que inclouran 
la totalitat dels mèrits i capacitats especificats en la base 6 d’aquesta convocatòria, 
en la valoració dels quals s’haurà d’obtenir una puntuació mínima global de 50 
punts. La proposta de resolució recaurà en el candidat que, havent superat aquesta 
puntuació mínima, obtingui la millor valoració.

5.2 En el cas d’empat en el conjunt del concurs, cal dirimir-lo atenint-se a la 
qualificació total obtinguda en la primera fase d’aquesta convocatòria. Si persisteix 
l’empat, es dirimirà en funció de la major puntuació obtinguda, en primer lloc, per 
l’antiguitat, i en segon lloc, per la del grau personal consolidat.
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—6 Mèrits i capacitats a valorar
6.1 Primera fase.
Els mèrits i les capacitats es valoraran fins a 75 punts en total, en relació amb el 

lloc de treball a proveir, d’acord amb el barem següent:
6.1.1 Treball desenvolupat.
Es valorarà, fins a un màxim de 35 punts, el treball desenvolupat en funció de 

l’experiència adquirida, especialment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies 
del lloc convocat, tenint en compte el contingut tècnic i l’especialització dels llocs 
ocupats en relació amb el que es convoca i les aptituds i habilitats requerides, amb 
especial consideració a l’experiència que consta a l’apartat 5 l’annex 2.

6.1.2 Formació i perfeccionament.
Es valoraran, fins a un màxim de 15 punts, les publicacions i la docència im-

partida pels aspirants i l’assistència i/o aprofitament als cursos de formació i de 
perfeccionament que versin sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies 
del lloc convocat, o amb habilitats que aquest lloc requereix, en funció de la seva 
utilitat, tenint en consideració, especialment, els coneixements que estableixen 
l’apartat 5 de l’annex 2.

6.1.3 Grau personal.
El grau personal consolidat, dins l’interval del grup del lloc convocat, es valorarà 

fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb la distribució següent:
Grau consolidat superior al nivell del lloc convocat: 5 punts.
Grau consolidat igual al nivell del lloc convocat: 3 punts.
Grau consolidat inferior al nivell del lloc convocat: 2 punts.
6.1.4 Antiguitat.
L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó d’1,2 punts per any complet de 

serveis, i a raó de 0,1 punts per mes de serveis, fins a 10 punts en total.
Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei 70/1978, 

de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs a l’Administració pública, i 
disposicions concordants, tenint en compte que el temps de serveis prestats simul-
tàniament només es computarà una vegada.

6.1.5 Titulacions acadèmiques.
Les titulacions acadèmiques oficials, quan siguin rellevants per al lloc de treball 

a proveir, es valoren, fins a 5 punts, en funció dels coneixements requerits, compe-
tència i especialització per a aquest lloc.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin 
necessàries per assolir-ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com a 
requisit o com a mèrit.

6.1.6 Coneixements de la llengua catalana.
Pels cursos o certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística 

o equivalent acreditatius de coneixements del nivell superior al requerit i/o pels 
coneixements de llenguatge especialitzat s’atorguen fins a 5 punts.

6.2 Sistema d’acreditació de la primera fase.
Amb la finalitat d’acreditar els mèrits i les capacitats a què es refereix la base 

6.1, s’aportarà, dins el termini de presentació de sol·licituds, la documentació 
següent:

6.2.1 Les dades corresponents als mèrits i capacitats referents a treball desenvo-
lupat, grau personal consolidat i antiguitat s’acreditaran mitjançant certificat emès 
a aquest efecte per l’òrgan competent en matèria de personal del departament o de 
l’administració pública corresponent, amb referència a la data de publicació de la 
present convocatòria.

6.2.2 La resta de les dades sobre els mèrits i capacitats referents a formació 
i perfeccionament, titulacions acadèmiques i coneixements de llengua catalana 
s’acreditaran mitjançant la certificació corresponent de l’òrgan competent, llevat 
que consti còpia del justificant en l’expedient personal en aquest Departament, cosa 
que hauran de fer constar els concursants en la seva sol·licitud de participació.
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6.3 Data de referència dels mèrits i capacitats de la primera fase.
La data de referència d’aquests mèrits i capacitats per ser valorats serà la de la 

publicació d’aquesta convocatòria al DOGC, i només es tindran en compte els mèrits 
al·legats i justificats dins el termini de presentació de sol·licituds.

6.4 Segona fase.
Els mèrits i capacitats complementaris consistents en altres coneixements, habi-

litats i/o aptituds, es valoraran fins a 25 punts en total per tal de garantir la selecció 
del candidat més idoni, d’acord amb el contingut funcional del lloc a proveir.

En cap cas no es valoraran en aquest apartat els cursos de formació i perfeccio-
nament ni les titulacions acadèmiques ni coneixements de la llengua catalana, que 
s’han de valorar a les bases 6.1.2, 6.1.5 i 6.1.6 d’aquesta convocatòria.

6.5 Sistemes d’acreditació dels mèrits i capacitats de la segona fase.
6.5.1 Altres coneixements.
Per tal d’acreditar aquest mèrit, les persones candidates hauran d’elaborar una 

memòria, que versarà sobre el contingut funcional del lloc a proveir d’acord amb 
la informació que consta en la relació de llocs de treball, a la norma funcional i al 
manual d’organització, tenint en compte, especialment, el contingut de l’apartat 
“Altres coneixements” del punt 5 de l’annex 2.

La memòria ha de tenir dues parts, una consistirà en una anàlisi de les fun-
cions del lloc convocat i l’altra en un estudi o projecte de millora organitzativa 
o funcional. Aquest document ha de tenir una extensió mínima de 7 pàgines i 
màxima de 15 pàgines DIN A4, a doble espai, i ha de ser presentat al Servei de 
Personal de la Secretaria General, pg. de Gràcia, 105, 08008 Barcelona, dins el 
termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la data en què es faci 
pública la proposta d’aspirants admesos i exclosos en aquesta convocatòria. Així 
mateix, els candidats exposaran la memòria davant la Junta de Mèrits i Capaci-
tats, durant un màxim de 30 minuts, i a continuació els membres de la Junta de 
Mèrits i Capacitats podran efectuar les preguntes o demanar els aclariments que 
considerin oportuns.

—7 Junta de Mèrits i Capacitats
7.1 L’òrgan col·legiat al qual pertoca el desenvolupament d’aquest procés de 

provisió, d’acord amb el que preveuen els articles 29 i següents del Decret 123/1997, 
de 13 de maig, és la Junta de Mèrits i Capacitats, que està formada per les persones 
següents:

Titulars:
Senyor Joan Domènec Abad Esteve, que actuarà com a president.
Senyora Salvadora Sellas Espel, que actuarà com a vocal.
Senyora Núria Ferrando Moragas, com a representant de l’OTPL.
Suplents:
Senyor Jaume Font Garolera, que actuarà com a president.
Senyora Alícia Corral Sola, que actuarà com a vocal.
Senyora Sònia Muro Garrido, com a representant de l’OTPL.
7.2 La Junta de Mèrits i Capacitats podrà sol·licitar el nomenament d’assessors 

especialistes, els quals actuaran amb veu però sense vot.

—8 Funcions i actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats
8.1 Les funcions i les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats se subjectaran 

al que determinen els articles 38 i següents del Decret 123/1997, de 13 de maig.
8.2 La Junta de Mèrits i Capacitats té la facultat de convocar personalment els 

candidats per tal d’aclarir punts dubtosos dels mèrits i capacitats o altres aspectes 
de la documentació aportada pels interessats quan ho consideri convenient.

8.3 En general, les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats que requereixin 
notificació als aspirants es faran públiques en els taulers d’anuncis del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa, a les adreces indicades a la base 4.1 d’aquesta 
convocatòria.
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—9 Procediment
9.1 Transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol·licituds i de 

renúncies, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta d’aspirants admesos 
i exclosos, amb indicació dels motius d’exclusió, la qual serà exposada d’acord amb 
el que estableix la base 8.3.

9.2 Alhora de fer l’exposició esmentada a l’apartat anterior, la Junta de Mèrits 
i Capacitats anunciarà la realització de les tècniques d’acreditació de mèrits i capa-
citats, establertes per la base 6.5, i indicarà, amb una antelació mínima de 5 dies, 
la data, l’hora i el lloc i, si s’escau, les condicions d’execució.

9.3 Realitzada la valoració dels mèrits i les capacitats previstos segons els 
sistemes d’acreditació que s’han establert, la Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà 
la proposta provisional de resolució del concurs, la qual serà exposada a fi i efecte 
que els interessats puguin formular, en el termini de deu dies, les observacions o 
reclamacions que considerin pertinents.

9.4 La Junta de Mèrits i Capacitats elaborarà la proposta definitiva de resolució 
del concurs, que elevarà a l’òrgan convocant per tal que, si escau, l’aprovi i elabori 
la resolució definitiva del concurs.

—10 Règim d’impugnacions
Contra els actes definitius o de tràmit de la Junta de Mèrits i Capacitats, si aquests 

últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen 
la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici 
irreparable als drets i interessos legítims, els interessats poden interposar recurs 
d’alçada davant el secretari general del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva exposició públi-
ca, d’acord amb el que disposen els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

—11 Resolució del concurs
11.1 La resolució definitiva del concurs es dictarà dins el termini màxim de 

dos mesos a partir de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol-
licituds, i es publicarà al DOGC.

11.2 La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una 
altra destinació definitiva mitjançant convocatòria pública realitzada en el mateix 
període de temps, per incapacitat sobrevinguda, pel fet de passar a una situació 
diferent a la d’actiu o per causes excepcionals degudament justificades i apreciades 
per l’òrgan convocant.

11.3 Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar 
que té reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar 
fefaentment que no està inclòs en cap dels motius d’incompatibilitats que preveu 
la normativa.

Això no obstant, si el nou lloc pot ser declarat compatible dins un període de 
deu dies a comptar des del començament del termini de presa de possessió, s’ha 
de sol·licitar l’autorització de compatibilitat. Aquest termini s’entén prorrogat fins 
que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

—12 Terminis de formalització de cessament i presa de possessió
12.1 La resolució de nomenament comportarà, si escau, el cessament en el 

lloc anterior.
12.2 El termini per a la presa de possessió en la nova destinació serà de dos 

dies hàbils si no implica canvi de localitat de residència del funcionari, o de 15 
dies si comporta canvi de localitat de residència, el qual s’haurà d’acreditar docu-
mentalment.

12.3 Aquest termini es computarà a partir de l’endemà del cessament, el 
qual s’haurà d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de la 
resolució del concurs en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Quan 
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l’esmentada resolució comporti el reingrés al servei actiu, el termini de presa 
de possessió s’haurà de comptar des de la data de publicació de la resolució del 
concurs en el DOGC.

12.4 Excepcionalment, el termini per a la presa de possessió es podrà prorrogar 
si el funcionari canvia de localitat de residència, per resolució del secretari general 
del departament on ha d’anar destinat el funcionari, com a màxim per 15 dies més, 
quan concorrin circumstàncies degudament motivades.

12.5 Així mateix, i segons el que estableix l’article 76.1 del Decret 123/1997, 
de 13 de maig, es podrà prorrogar el termini del cessament fins a un màxim de 
tres mesos, sempre que aquesta pròrroga sigui indispensable i motivada per les 
necessitats del servei.

12.6 A l’efecte de còmput de terminis de presa de possessió, es consideren la 
mateixa localitat els municipis els nuclis urbans dels quals estan units sense solu-
ció de continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposin de serveis de 
transports urbans col·lectius comuns.

12.7 Les diligències de cessament i presa de possessió dels funcionaris que ac-
cedeixin a un lloc de treball s’hauran de comunicar al Registre general de personal 
dins els tres dies hàbils següents a la seva formalització mitjançant els sistemes 
informàtics establerts.

aNNEX 2

Descripció del lloc de treball

—1 Característiques del lloc de treball.

Identificació del lloc: IU/11/10.
Nom del lloc: Secció de Serveis Turístics i Oferta Turística Bàsica.
Departament: Innovació, Universitats i Empresa.
Unitat directiva: Direcció General de Turisme.
Localitat: Barcelona.
Nivell: 23.
Complement específic: 11.387,76 euros.
Horari: normal.
Tipus de lloc: càrrec.
Forma de provisió: concurs específic.

—2 Requisits de participació

Grup: A/B.
Mobilitat: Administració de Generalitat de Catalunya.
Col·lectiu de cossos: administració general.
Especificació de cossos: cos superior d’administració general i cos de gestió d’ad-
ministració general.

—3 Requisit de coneixement de la llengua catalana
Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Secretaria de 

Política Lingüística, o equivalent.

—4 Contingut funcional
Missió:

Tutelar els processos d’autorització i revocació de les activitats i empreses turísti-
ques. Gestionar la informació del Registre de Turisme de Catalunya (RTC) relativa 
als serveis turístics diferents del d’allotjament. Controlar el correcte funcionament 
dels canals de intercomunicació amb els altres departaments de la Generalitat, tot 
això d’acord amb la normativa sectorial, la Llei de turisme i les directrius de la Di-
recció General de Turisme, per tal d’atendre els plans d’acció i assumir els objectius 
definits en el Pla estratègic de turisme de Catalunya.
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Finalitats/Funcions:
a) Supervisar la tramitació dels expedients d’agències de viatges amb establiment 

central a Catalunya així com de les seves sucursals d’acord amb la normativa sectorial 
vigent i la Directiva 2006/123/CE de serveis en el mercat interior (DSMI).

b) Practicar les inscripcions de totes les empreses i els establiments turístics 
diferents de l’allotjament, així com les incidències posteriors, a les comarques de 
Barcelona que no estiguin adscrites a altres serveis territorials, d’acord amb la 
normativa d’aplicació.

c) Coordinar la informació i comunicació del registre amb la d’altres adminis-
tracions, organismes, ens i entitats públiques o privades.

d) Elaborar informes tècnics o jurídics referents a àmbits materials propis de les 
funcions adscrites a la seva Secció.

e) Gestionar la informació del conjunt de bases de dades relacionades amb l’ac-
tivitat empresarial, productes i serveis d’interès turístic, no directament vinculades 
al Departament.

f) Coordinar les actuacions del Departament relativa a la gestió de la informació 
i comunicació amb les pròpies d’altres departaments, entitats o organismes púbics, 
en àmbits d’interès mutu, en matèria de serveis turístics.

g) Donar el suport necessari a altres unitats administratives del Departament 
en totes les actuacions que requereixin una gestió adequada de la informació del 
Registre de Turisme de Catalunya.

h) Informar de la normativa turística vigent referent als serveis turístics diferents 
dels d’allotjament turístic.

i) Qualsevol altra funció anàloga que li sigui encomanada.
Tasques bàsiques o activitats:

1. Revisa expedients dels serveis turístics diferents dels d’allotjaments turís-
tics.

2. Gestiona inscripcions dels serveis turístics diferents dels allotjaments turís-
tics.

3. Gestiona la base de dades d’empreses i serveis turístics.
4. Coordina amb altres òrgans de la DGT i del departament als efectes d’opti-

mitzar l’ús i interpretació de les dades RTC.
5. Coordina amb responsables d’ens, organismes i entitats públiques i privades 

per garantir la interlocució i fluïdesa en les comunicacions necessàries als efectes del 
compliment dels objectius del RTC pel que respecta als continguts de la Secció.

6. Gestiona, tracta i sistematitza les dades d’interès en l’àmbit turístic.
7. Informa a l’administrat/da per dur a terme projectes turístics d’acord amb la 

normativa vigent.
8. Elabora models documentals unificats per la tramitació dels expedients.
9. Recull dades de l’oferta turística no reglamentada d’altres administracions o 

dels diferents grups empresarials relacionats amb la indústria turística.
10. Supervisa el dipòsit d’avals de les agències de viatges que s’inscriuen en el 

RTC i emet certificacions dels avals de les agències de viatges de Catalunya per 
poder obrir establiments fora.

11. Realitza l’estadística mensual i anual d’incidències en el Registre de Turisme 
de Catalunya en l’àmbit de la seva competència.

12. Dissenya la informació sobre normativa i tràmits que apareix a la web del 
Departament sobre agències de viatges.

13. Proveeix per al conjunt d’unitats i òrgans adscrits al Departament de cara al 
compliment de les funcions d’aquests òrgans, les dades del Registre de Turisme de 
Catalunya per a estudis i plans estratègics en l’àmbit turístic.

14. Coordina reunions amb els Serveis Territorials per establir criteris sobre trami-
tació d’expedients i interpretació de normatives sobre agències i serveis turístics.

15. És referent en la interpretació de la normativa turística i les novetats que es 
produeixen, a privats i organismes públics que col·laboren amb la Direcció General 
de Turisme en l’atenció al públic i recepció d’expedients.
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16. Dona resposta a les consultes de la bústia de correu electrònic del Registre 
de Turisme de Catalunya.

17. Participa en la redacció de normativa sectorial.
18. Es relaciona amb altres comunitats autònomes per a la correcta aplicació de 

les garanties de les agències de viatges i la normativa reguladora.
19. Auxilia a les unitats administratives i òrgans del Departament en el procés 

d’informatització de llurs tasques i dades, en tot allò que exigeixi la seva compati-
bilitat i ampliació amb el recursos de l’aplicatiu RTC.

20. Atén qualsevol funció a què sigui requerit pel cap de Servei del RTC, amb 
l’objecte de garantir un funcionament del RTC eficaç i eficient.

21. Estudia i elabora informes jurídics i resolucions de recursos d’alçada inter-
posats contra resolucions del RTC.

—5 Altres característiques
5.1 Coneixements bàsics:
Dret/Economia.
Sector turístic.
Ofimàtica.
5.2 Altres coneixements:
Normativa relacionada amb Registre Mercantil i societària.
Normativa de règim local.
Normativa sectorial en matèria d’esports, medi i espais naturals.
Normativa sobre protecció de dades.
Normativa turística de les comunitats autònomes i europea.
Normativa procediment administratiu.

(10.074.086)

*
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UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
de 26 d’abril de 2010, per la qual es convoquen a concurs d’accés dues places 
vinculades de cossos de funcionaris docents universitaris, incloses en el concert 
subscrit l’1 de març de 2006, entre la Universitat de Barcelona i l’Institut Català 
de la Salut.

De conformitat amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica 
la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d’universitats de Catalunya; el Reial Decret 1313/2007, de 5 d’octubre, pel 
que es regula el règim dels concursos d’accés a cossos docents universitaris; pel 
Reial Decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel que s’estableix l’acreditació nacional per 
l’accés dels cossos docents universitaris; per la legislació general de funcionaris que 
els sigui aplicable; la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i per l’Estatut 
de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d’octubre.

RESOLC:

Primer. Convocar a concurs d’accés dues places vinculades de cossos de funci-
onaris docents universitaris.

Segon. Les places objecte del concurs, segons han estat publicades al BOE, estan 
exposades al tauler d’anuncis de l’Àrea de Recursos Humans, Personal Acadèmic 
(Recinte de la Maternitat – Pavelló Rosa – Travessera de les Corts, 131-159) i pu-
blicades a la pàgina web (http://www.ub.edu/comint/pdi/concursos).

Tercer. Aquesta convocatòria es regirà per les bases que s’estableixen a l’annex 
II de la resolució publicada al BOE exposada al mateix taulell d’anuncis abans 
esmentat i a la mateixa pàgina web.

Quart. La composició de les comissions que resoldran els concursos és la que 
consta a l’annex III de la resolució publicada al BOE exposada al mateix taulell 
d’anuncis i a la mateixa pàgina web.

Cinquè. La present Resolució ha de publicar-se en el Butlletí Oficial de l’Estat i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 d’abril de 2010

DíDaC RamíREz SaRRIÓ

Rector

ENRIC aRgELagUéS VIDaL

Gerent de l’Institut Català de la Salut

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de 
la seva immediata executivitat, d’acord amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya. El recurs es podrà interposar en el termini 
de dos mesos, a comptar de l’endemà de la data de la notificació de la resolució, 
segons el que estableix l’article 46 de la Llei esmentada. També es podrà interposar 
qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

No obstant això, les persones interessades podran optar per interposar contra 
aquesta Resolució un recurs de reposició, en el termini d’un mes, a comptar de 
l’endemà de la data de la publicació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada. En 
aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentre no 
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recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb el 
que disposen els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

PG-268415 (10.127.067)
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UNIVERSITAT DE LLEIDA

RESOLUCIÓ
de 5 de maig de 2010, per la qual es fa públic el nomenament com a funcionaris 
de carrera dels aspirants aprovats en el procés selectiu, mitjançant el sistema de 
promoció interna, per a l’ingrés a l’escala administrativa.

D’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria de proves selectives 
per a l’ingrés a l’escala administrativa de la Universitat de Lleida. (Resolució de 25 
de novembre de 2009, publicada en el DOGC núm. 5522, de 9.12.2009), i vista la 
proposta formulada pel tribunal qualificador de les esmentades proves, i en aplicació 
de les atribucions que em confereix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007 de 12 d’abril i els Estatuts 
d’aquesta Universitat, aquest Rectorat ha acordat nomenar funcionaris de carrera 
de l’escala administrativa de la Universitat de Lleida, els aspirants que consten a 
la proposta del tribunal i que han complert tots i cadascun dels requisits exigits a 
la convocatòria.

Al mateix temps, i d’acord amb el punt 9.3 de les bases de la convocatòria, a partir 
de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’aquesta 
resolució i en el termini d’un mes, el rector convocarà als funcionaris nomenats a 
efectuar el jurament o promesa i la presa de possessió.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, i independent-
ment de la seva executivitat immediata, les persones interesades poden interposar 
d’acord amb l’article 8 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, recurs contenciós administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l’endemà de la publicació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de 
l’esmentada Llei.

Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós ad-
ministratiu es pot interposar recurs de resposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte, 
en el termini d’un mes a partir del dia següent a la seva publicació, segons el que 
disposen els artícles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comúm i qualsevol 
altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Lleida, 5 de maig de 2010

JOaN VIñaS I SaLaS

Rector

aNNEX

N= Num.

N Cognoms i nom DNI

1 CINTAS BURGUES, CAROLINA 43722401 E

2 ESPUÑES MARSOL, MONTSERRAT 43703194 C

3 LOPEZ PONS, SUSANA MARIA 43715677 Z

4 SERRA BARBERA, MARIA ESTER 43723163 W

5 ABERT RODRIGUEZ, ANNA 43726554 N

6 SALES EXPOSITO, SILVIA 47681125 D

7 CANADELL GRAELL, MARIA NURIA 78080064 D

8 HERNANDEZ SORIANO, FRANCISCO JOSE 43746332 X
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N Cognoms i nom DNI

9 BARTA TORRES, MARIA JOSE 43724273 P

10 SABIO SANCHEZ, JORDI 43729827 L

11 SAMSO CASALS, VANESA MONTSERRAT 43745121 H

12 FARRE PAGES, ANNA 43721998 X

13 REIG ESCOLA, MARIA 78086873 X

14 ESTEVE MIRET, MONTSERRAT OLGA 40897391 X

15 LOPEZ CARBAJO, PILAR 43726016 A

16 SOLA PORTE, ANA MARIA 43734561 S

17 GOMA GIMENEZ, INMACULADA 43724279 Z

18 SARRATE TEIXIDO, MARIA TERESA 40875640 V

19 CRUZ SALDAÑA, ALEJANDRO 43700419 M

20 GONZALEZ ESPOLIO, ESTER 43719883 B

21 ARDIACA SERES, MONTSERRAT 43734620 M

22 ESTEVEZ MATEU, DELIA 78085978 N

23 SOLSONA PEREJUAN, MELANIA 78083659 Q

PG-268423 (10.130.052)



DOGC 5628 – 13.5.2010  37579

DEPARTAMENT
DE LA VICEPRESIDÈNCIA

ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de diversos contractes per a les unitats 
directives adscrites al Departament de la Vicepresidència.

D’acord amb el que determina l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic (BOE núm. 261, de 31.10.2007) es fa pública l’adju-
dicació dels contractes següents:

Sistema de licitació: procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.

Expedient: G2024 N057/09
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament de la Vicepresidència. 
Direcció de Serveis. Servei d’Ajuts i Contractació.
Objecte: contracte de serveis per al transport de mercaderies del Departament de 
la Vicepresidència per l’any 2010.
Anuncis de licitació: publicat al DOGC núm. 5505, de 13.11.2009.
Tipus de contracte: serveis.
Tramitació: anticipada i ordinària.
Pressupost base de licitació: 106.896,55€ IVA exclòs.
Contractista: Ara Vinc Servei Urgent a Domicili, SL
Import d’adjudicació: 106.896,55€ IVA exclòs.

Expedient: G2051 N008/10
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament de la Vicepresidència. 
Direcció de Serveis. Servei d’Ajuts i Contractació.
Objecte: contracte mixt del subministrament, muntatge i instal·lació de la senyalització 
exterior i interior del nou edifici de l’Administració de la Generalitat a Girona.
Anuncis de licitació: publicat al DOGC núm. 5561, de 5.2.2010.
Tipus de contracte: mixt amb prevalença de subministraments.
Tramitació: urgent.
Pressupost base de licitació: 175.855,70€ IVA exclòs.
Contractista: El Corte Inglés, SA.
Import d’adjudicació: 109.306,95€ IVA exclòs.
Sistema de licitació: procediment negociat.

Expedient: G2026 N052/09
Dependència en la qual es tramita l’expedient: Departament de la Vicepresidència. 
Direcció de Serveis. Servei d’Ajuts i Contractació.
Objecte: contracte de serveis d’actualització del Mapa de les minories religioses a 
Catalunya des de l’1 de gener de 2010 al 31 de desembre de 2011.
Tipus de contracte: serveis.
Tramitació: anticipada i ordinària.
Pressupost base de licitació: 210.000,00€ IVA exclòs.
Contractista: Universitat Autònoma de Barcelona
Import d’adjudicació: 210.000,00€ IVA exclòs.

Barcelona, 20 d’abril de 2010

P. D. (Resolució VCP/3165/2009,  DOGC de 17.11.2009)

JORDI fOz I DaLmaU

Director de Serveis

(10.120.044)

*

CONCURSOS I ANUNCIS
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DEPARTAMENT
D’INTERIOR, RELACIONS
INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

ANUNCI
de licitació d’un contracte de serveis.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme que tramita l’expedient: Servei Català de Trànsit, c/ Diputació, 

355, 08009 Barcelona. Tel. 93 567 40 00. Fax 93 567 40 03.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Administració i Finances.
c) Número d’expedient: 62/2010

—2 Objecte del contracte
a) Descripció: Realització de cursos per a l’obtenció del certificat d’aptitud de 

formador viari i/o psicòleg formador dels cursos de sensibilització i reeducació 
viària del permís per punts

b) Divisió en lots: no.
c) Termini d’execució: des de la signatura del contracte fins al 31 de desembre 

de 2010.

—3 Tramitació i procediment: ordinària, obert.
Valor estimat del contracte: 112.000,00 euros, IVA exclòs.

—4 Pressupost
El pressupost màxim base de licitació és de 56.000,00 euros, IVA exclòs.
Tipus d’IVA aplicable: 18 %.

—5 Garanties
Provisional: Es dispensa, d’acord amb el que preveu l’article 91 de la Llei 30/2007, 

de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.

—6 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Servei Català de Trànsit,
b) Domicili: c/ Diputació, 355, 2a planta,
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08009,
d) Telèfon i fax : 93 567 40 00 i 93 567 40 03
e) Adreça d’Internet: https://contractaciopublica.gencat.cat/
f) Data límit d’obtenció de documentació i informació: durant tot el període de 

presentació de proposicions.

—7 Requisits específics del contractista: els licitadors hauran d’acreditar la sol-
vència econòmica i financera, i tècnica d’acord amb el que disposen els articles 64 
i 67 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit: 27 de maig de 2010, a les 14 hores.
b) Lloc de presentació: Registre del Servei Català de Trànsit. c/ Diputació, 355, 

08009 Barcelona.
c) Termini de vigència de l’oferta: fins l’adjudicació definitiva del contracte.
d) Admissió de variants: no.

—9 Obertura de les ofertes relatives als criteris subjectius: l’acte públic tindrà 
lloc el dia 4 de juny de 2010, a les 13 hores.

—10 Obertura de les ofertes relatives als criteris quantificables de forma auto-
màtica: es publicarà en el perfil del contractant del Servei Català de Trànsit.

—11 Altres informacions: la resta d’informació s’especifica en el plec de clàusules 
administratives particulars.

—12 Despeses de l’Anunci: són a càrrec de l’adjudicatari.
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Barcelona, 6 de maig de 2010

JOSEP PéREz mOya

Director

(10.126.143)

*
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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES

ANUNCI
d’informació pública sobre una instal·lació elèctrica (exp. I612/010/10).

D’acord amb el que estableixen el capítol VI de la Llei 18/2008, de 23 de desembre, 
de garantia i qualitat del subministrament elèctric; la Llei 54/1997, de 27 de novembre, 
del sector elèctric; el Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, de regulació de les 
activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procedi-
ments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica i el Decret 351/1987, de 23 
de novembre, pel qual es determinen els procediments administratius aplicables a 
les instal·lacions elèctriques, se sotmet a informació pública la petició d’autorització 
administrativa, aprovació del projecte d’execució i la declaració d’utilitat pública, 
que porta la necessitat d’ocupació urgent dels béns i drets afectats segons preveu 
l’article 52 de la Llei d’Expropiació Forçosa de la instal·lació elèctrica que es detalla 
a continuació:

Peticionari: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, SAU, amb domicili social al Passeig 
del Conde de los Gaitanes, 177 de la Moraleja, Alcobendas, 28109 Madrid.

Objecte: autorització administrativa, aprovació del projecte i la declaració d’utilitat 
pública.

Exp.: I612/010/10

Projecte d’execució de la instal·lació elèctrica de la subestació Deltebre a 400 kV, 
al terme municipal de Camarles, amb les característiques tècniques següents:

Finalitat: servir de suport a la xarxa de distribució en la zona costera de Tarragona, 
reforçant el subsistema de 110 kV que alimenta les subestacions d’Alcanar, Amposta, 
Ampolla, Campredó, Montsià i Tortosa.

Terme municipal: Camarles

Parc de 400 kV
El parc de 400 kV de la subestació, en tecnologia AIS, adoptarà una configuració 

d’interruptor i mig, disposant 4 carrers.
Els conductors es disposaran a 3 nivells:
embarrats baixos (connexió entre aparells) amb cable dúplex tipus COWSLIP, 

de diàmetre exterior de 41,36, a 7,5 m d’altura.
embarrats alts (barres principals de tub d’alumini) amb diàmetres exterior/interior 

de 250/228 mm a 13,5 m d’altura.
esteses de cable dúplex tipus LAPWING, de diàmetre 38,16 mm, d’alumini – acer 

a 20,45 m d’altura.
L’aparamenta a instal·lar en el parc de 400 kV consta d’interruptors, transfor-

madors d’intensitat, seccionadors de barres, seccionadors de línia, seccionadors 
d’aïllament, transformadors capacitius de tensió, bobines de bloqueig, parallamps 
i aïlladors de suport.

Els serveis auxiliars de la subestació es dividiran en serveis auxiliars de corrent 
alterna (400/230 V a 50 Hz) i de corrent contínua (48 V). Es projecta la instal·lació 
d’un grup electrogen amb potència suficient per realitzar l’operació normal de la 
subestació.

L’edifici de control i comandament es projecta d’una planta i albergarà els equips 
de comunicacions de tota la subestació, la unitat central i monitors del sistema de 
control digital, els equips carregadors de bateries, quadres de serveis auxiliars de 
corrent alterna i corrent contínua i centrals d’alarma.

Pressupost: 6018671 euros
La descripció, les especificacions i la justificació dels elements que integren la 

instal·lació estan detallades en el projecte executiu redactat per l’enginyer indus-
trial Julio Alguacil Prieto, visat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, 
demarcació de Tarragona, amb el número 073338 en data 09 de febrer de 2010.
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Es publica, conjuntament amb la relació de béns i drets afectats, perquè totes les 
persones o entitats que es considerin afectades puguin examinar el projecte d’exe-
cució de la instal·lació elèctrica esmentada, als Serveis Territorials del Departament 
d’Economia i Finances a les Terres de l’Ebre (c. Llotja, 4, 1r, Tortosa) i formular-hi, 
per triplicat, les al·legacions que creguin oportunes en el termini de 30 dies comptats 
des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci.

Tortosa, 20 d’abril de 2010

JOSEP ROVIRa EIXImENO

Director dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre

aNNEX

Abreviatures utilitzades:

FN= finca número; T= titular; PO= número de polígon; PN= número de parcel·la; UT= ús del 
terreny (LS= labor secà; PM= pinar maderable; GS= garrofers secà; PA= past arbustiu; OS= olivers 
secà; OR= olivers regadiu; MT= matolls); APD= Afectació en ple domini [m²]; OT= Ocupació 
temporal [m²]; CT= classe de terreny.

Llista concreta i individualitzada de béns i drets afectats:

TERmE mUNICIPaL DE CamaRLES

FN= CA1; T= M. Milagros Rovira Blanes; PO= 001; PN= 57; UT= MT; APD= 
20525 m²; OT= 3052 m²; CT= rústic.

FN= CA1; T= Juana Maria Rovira Blanes; PO= 001; PN= 57; UT= MT; APD= 
20525 m²; OT= 3052 m²; CT= rústic.

FN= CA1; T= Teresa Rovira Blanes; PO= 001; PN= 57; UT= MT; APD= 20525 
m²; OT= 3052 m²; CT= rústic.

FN= CA1; T= Ramon Rovira Blanes; PO= 001; PN= 57; UT= MT; APD= 20525 
m²; OT= 3052 m²; CT= rústic.

FN= CA2; T= M. Milagros Rovira Blanes; PO= 001; PN= 61; UT= MT; APD= 
4155 m²; OT= 172 m²; CT= rústic.

FN= CA2; T= Juana Maria Rovira Blanes; PO= 001; PN= 61; UT= MT; APD= 
4155 m²; OT= 172 m²; CT= rústic.

FN= CA2; T= Teresa Rovira Blanes; PO= 001; PN= 61; UT= MT; APD= 4155 
m²; OT= 172 m²; CT= rústic.

FN= CA2; T= Ramon Rovira Blanes; PO= 001; PN= 61; UT= MT; APD= 4155 
m²; OT= 172 m²; CT= rústic.

FN= CA3; T= Adoración Gil Perales; PO= 001; PN= 62; UT= OR; APD= 6492 
m²; OT= 1171 m²; CT= rústic.

FN= CA4; T= Costa Seda, SL; PO= 001; PN= 80; UT= GS; APD= 244,74 m²; 
CT= rústic.

FN= CA5; T= Catalina Isasi Rovira; PO= 001; PN= 106; UT= PA; APD= 37,70 
m²; CT= rústic.

FN= CA5; T= Gloria Gonzalez Zapatero; PO= 001; PN= 106; UT= PA; APD= 
37,70 m²; CT= rústic.

FN= CA5; T= Rafael Isasi Rovira; PO= 001; PN= 106; UT= PA=; APD= 37,70 
m²; CT= rústic.
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FN= CA5; T= Victoriano Isasi Rovira; PO= 001; PN= 106; UT= PA; APD= 37,70 
m²; CT= rústic.

FN= CA5; T= Ramon Isasi Rovira; PO= 001; PN= 106; UT= PA; APD= 37,70 
m²; CT= rústic.

FN= CA6; T= Inés García Martín i Juan Ramirez Prados; PO= 006; PN= 1; UT= 
OS; APD= 120,66 m²; CT= rústic.

FN= CA7; T= M. Milagros Rovira Blanes; PO= 009; PN= 1; UT= LS; PM; APD= 
133,79 m²; CT= rústic.

FN= CA7; T= Juana Maria Rovira Blanes; PO= 009; PN= 1; UT= LS; PM; APD= 
133,79 m²; CT= rústic.

FN= CA7; T= Teresa Rovira Blanes; PO= 009; PN= 1; UT= LS; PM; APD= 
133,79 m²; CT= rústic.

FN= CA7; T= Ramon Rovira Blanes; PO= 009; PN= 1; UT= LS; PM; APD= 
133,79 m²; CT= rústic.

(10.111.029)
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ANUNCI
d’informació pública sobre una instal·lació elèctrica (exp. I612/011/10).

En compliment del que preveuen el capítol VI de la Llei 18/2008, de 23 de de-
sembre, de garantia i qualitat del subministrament elèctric, l’article 6 del Decret 
351/1987, de 23 de novembre, pel qual es determinen els procediments administratius 
aplicables a les instal·lacions elèctriques; el títol VII del Reial decret 1955/2000, d’1 
de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercia-
lització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia 
elèctrica i d’acord amb la regulació que estableix el títol IX de la Llei 54/1997, de 
27 de novembre del sector elèctric, se sotmet a informació pública la petició d’au-
torització administrativa, d’aprovació del projecte executiu i la declaració d’utilitat 
pública, que porta la necessitat d’ocupació urgent dels béns i drets afectats segons 
preveu l’article 52 de la Llei d’Expropiació Forçosa, de la instal·lació elèctrica que 
es detalla a continuació:

Peticionari: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, SAU, amb domicili social al 
Passeig del Conde de los Gaitanes, 177 de la Moraleja, Alcobendas, 28109 
Madrid.

Objecte: autorització administrativa, aprovació del projecte executiu i la declaració 
d’utilitat pública.

Expedient: I612/011/10

Projecte d’execució de la instal·lació elèctrica de la línia aèria a 400 kV d’entrada 
i sortida a la subestació Deltebre, al terme municipal de Camarles, amb les carac-
terístiques tècniques següents:

La línia constarà d’un circuit utilitzat per a l’evacuació de l’energia generada 
pels parcs eòlics Coll de Som i l’Arram. La línia constarà d’una part aèria entre la 
subestació Coll de Som i el suports 93 de la línia de 110 kV Ascó - Tortosa.

Les característiques de la línia són les següents:
Suports: metàl·lics, de gelosia.
Número de cables de terra: 2 (OPGW tipus 1 17 kA)
Zona de càlcul: A
Origen: nou suport número T-411-1 de la línia de 400 kV Vandellós – Salsa-

della (actualment La Plana – Vandellós), a l’altura del suport existent T-411 (a 
eliminar).

Final: pòrtic subestació Deltebre
Longitud: 1043,17 m
Tensió nominal: 400 kV
Potència a transportar per circuit: 1829 MVA.
Número de circuits: 2
Número conductors per fase: 2 (CARDINAL AW)

Finalitat: interconnectar la futura subestació Deltebre de 400 kV amb la línia de 
400 kV Vandellós – Salsadella (actualment La Plana – Vandellós)

Terme municipal: Camarles

Pressupost: 1126930 euros

Es publica, conjuntament amb la relació de béns i drets afectats, perquè totes 
aquelles persones o entitats que es considerin afectades pel projecte de la instal·lació 
el puguin examinar als Serveis Territorials del Departament d’Economia i Finances 
a Les Terres de l’Ebre (c. Llotja, 4, 1r), i formular-hi les reclamacions que creguin 
oportunes, per triplicat, en el termini de 30 dies comptats a partir de l’endemà de 
la publicació d’aquest Anunci.
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Tortosa, 26 d’abril de 2010

JOSEP ROVIRa EIXImENO

Director dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre

aNNEX

Abreviatures utilitzades:

FN= finca número; T= titular; PO= número de polígon; PN= número de parcel·la; UT= ús 
del terreny (OS= olivers secà; OR= olivers regadiu; GS= garrofers secà; G= garrofers, VC= 
via de comunicació; PM= pinar maderable; PMI= pinar maderable improductiu; M= matolls; 
MI= matolls improductiu; OSI= olivers secà improductiu); SV= servitud de vol m2; OT= 
ocupació temporal m2; OD= ocupació de domini m2; SP= servitud de pas m2

Llista concreta i individualitzada de béns i drets afectats:

FN= CA1; T= CASTELLS FRANCH JOSE PEDRO; PO= 1; PN= 93; UT= OS; 
MI; SP= 115

FN= CA2; T= CASTELLS FRANCH JOSE PEDRO; PO= 1; PN= 93; UT= OS; 
MI; SP=9

FN= CA3; T= CURTO CAMISON HILARIO; PO= 6; PN= 8; UT= GS, OS; 
SP= 10

FN= CA3; T= PLA BERTOMEU BIENVENIDO; PO= 6; PN= 8; UT= GS, OS; 
SP= 10

FN= CA4; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9009; UT= VC; 
SP= 18

FN= CA5; T= CURTO CAMISON HILARIO; PO= 6; PN= 8; UT= GS; OS; 
SP= 39

FN= CA5; T= PLA BERTOMEU BIENVENIDO; PO= 6; PN= 8; UT= GS; OS; 
SP= 39

FN= CA6; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9009; UT= VC; 
SP= 7

FN= CA7; T= BLANCH BAHIMA JOSE; PO= 1; PN= 91; UT= OS; SP= 112

FN= CA8; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9008; UT= VC; 
SP= 221

FN= CA9; T= BLANCH BAHIMA JOSE; PO= 1; PN= 91; UT= OS; SP= 19

FN= CA10; T= RODRIGUEZ CABRERA JUAN; PO= 1; PN= 92; UT= GS; 
OSI; SP= 62

FN= CA11; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9008; UT= VC; 
SP= 70

FN= CA12; T= RODRIGUEZ CABRERA JUAN; PO= 1; PN= 92; UT= GS; 
OSI; SP= 56

FN= CA13; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9008; UT= VC; 
SP= 236

FN= CA14; T= BARBERA RODRIGUEZ CARLOS i MOLA TOMAS ADE-
LINA; PO= 1; PN= 102; UT= OR; SP= 36

FN= CA15; T= RODRIGUEZ CABRERA JUAN; PO= 1; PN= 92; UT= GS; 
OSI; SP= 9
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FN= CA16; T= ESTRADA BLANCH INMACULADA; PO= 1; PN= 100; UT= 
OS; SP= 45

FN= CA17; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9008; UT= VC; 
SP= 152

FN= CA18; T= BARBERA RODRIGUEZ CARLOS; PO= 1; PN= 102; UT= 
OR; SP= 6

FN= CA19; T= RODRIGUEZ CABRERA JUAN ; PO= 1; PN= 119; UT= OS; 
M; SP=46

FN= CA20; T= CASTELLS FRANCH JOSE PEDRO; PO= 1; PN= 93; UT= 
OS; MI; SP= 43

FN= CA21; T= RODRIGUEZ CABRERA JUAN; PO= 1; PN= 92; UT= GS; 
OSI; SP= 60

FN= CA22; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9008; UT= VC; 
SP= 765

FN= CA23; T= CASTELLS FRANCH JOSE PEDRO; PO= 1; PN= 93; UT= 
OS; MI; SP= 1113

FN= CA24; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9008; UT= VC; 
SP= 8

FN= CA25; T= CASTELLS FRANCH JOSE PEDRO; PO= 1; PN= 93; UT= 
OS; MI; SP= 265

FN= CA26; T= COSTA SEDA, SL; PO= 1; PN= 90; UT= OR; SP= 8

FN= CA27; T= CASTELLS FRANCH JOSE PEDRO; PO= 1; PN= 93; UT= 
OS; MI; SP= 42

FN= CA28; T= COSTA SEDA, SL; PO= 1; PN= 90; UT= OR; SP= 408

FN= CA29; T= CASTELLS FRANCH JOSE PEDRO; PO= 1; PN= 93; UT= 
OS; MI; SP= 8

FN= CA30; T= RAMON SANCHEZ NIEVES; PO= 1; PN= 89; UT= OS; SP= 
79

FN= CA31; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9008; UT= VC; 
SP= 370

FN= CA32; T= RAMON SANCHEZ NIEVES; PO= 1; PN= 89; UT= OS; SP= 
54

FN= CA33; T= BLANCH BAHIMA JOSE; PO=1 ; PN= 91; UT= OS; SP= 84

FN= CA34; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9008; UT= VC; 
SP= 85

FN= CA35; T= RAMON SANCHEZ NIEVES; PO= 1; PN= 89; UT= OS; SP= 
533

FN= CA36; T= BLANCH BAHIMA JOSE; PO= 1; PN= 91; UT= OS; SP= 60

FN= CA37; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9008; UT= VC; 
SP= 8

FN= CA38; T= RAMON SANCHEZ NIEVES; PO= 1; PN= 89; UT= OS; SP= 
40

FN= CA39; T= RAMON SANCHEZ NIEVES; PO= 1; PN= 89; UT= OS; 
SP=375
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FN= CA40; T= BRIGHT STAR INTERNATIONAL; PO= 1; PN= 88; UT= M; 
SP= 168

FN= CA41; T= COSTA SEDA, SL; PO= 1; PN= 79; UT= OR; SP= 48

FN= CA42; T= COSTA SEDA, SL; PO= 1; PN= 123; UT= OR; SP= 63

FN= CA43; T= GONZALEZ CAVA MARIA i SANCHEZ ZARZUELA VIC-
TORIO; PO= 1; PN= 81; UT= OS; SP= 93

FN= CA44; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9008; UT= VC; 
SP= 1231

FN= CA45; T= ROVIRA BLANES MARIA MILAGROS; PO= 1; PN= 72; UT= 
M; SP= 29

FN= CA45; T= ROVIRA BLANES JUANA MARIA; PO= 1; PN= 72; UT= M; 
SP= 29

FN= CA45; T= ROVIRA BLANES TERESA; PO= 1; PN= 72; UT= M; SP= 
29

FN= CA45; T= ROVIRA BLANES RAMON; PO= 1; PN= 72; UT= M; SP= 
29

FN= CA46; T= BRIGHT STAR INTERNATIONAL; PO= 1; PN= 88; UT= M; 
SP= 5

FN= CA47; T= RAMON SANCHEZ NIEVES; PO= 1; PN= 89; UT= OS; SP= 
26

FN= CA48; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9008; UT= VC; 
SP= 41

FN= CA49; T= RAMON SANCHEZ NIEVES; PO= 1; PN= 89; UT= OS; SP= 
24

FN= CA50; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9008; UT= VC; 
SP= 11

FN= CA51; RAMON SANCHEZ NIEVES; PO= 1; PN= 89; UT= OS; SP= 
568

FN= CA52; T= ISASI ROVIRA CATALINA; PO= 1 ; PN= 104; UT=M ; SP= 
57

FN= CA52; T= GONZALEZ ZAPATERO GLORIA; PO= 1; PN= 104; UT= 
M; SP= 57

FN= CA52; T= ISASI ROVIRA RAFAEL; PO= 1; PN= 104; UT= M; SP= 57

FN= CA52; T= ISASI ROVIRA RAMON; PO= 1; PN= 104; UT= M; SP= 57

FN= CA52; T= ISASI ROVIRA VICTORIANO DE; PO= 1; PN= 104; UT= M; 
SP= 57

FN= CA53; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9008; UT= VC; 
SP= 618

FN= CA54; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9012; UT= VC; 
SP= 303

FN= CA55; T= ROVIRA BLANES MARIA MILAGRO; PO= 1; PN= 57; UT= 
PMI; SP= 1156

FN= CA55; T= ROVIRA BLANES JUANA MARIA; PO= 1; PN= 57; UT= 
PMI; SP= 1156
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FN= CA55; T= ROVIRA BLANES TERESA; PO= 1; PN=57 ; UT= PMI; SP= 
1156

FN= CA55; T= ROVIRA BLANES RAMON; PO= 1; PN= 57; UT= PMI; SP= 
1156

FN= CA56; T= ROVIRA BLANES MARIA MILAGRO; PO= 1; PN= 69; UT= 
PM; SP= 63

FN= CA56; T= ROVIRA BLANES JUANA MARIA; PO= 1; PN= 69; UT= 
PM; SP= 63

FN= CA56; T= ROVIRA BLANES TERESA; PO= 1; PN= 69; UT= PM; SP= 
63

FN= CA56; T= ROVIRA BLANES RAMON; PO= 1; PN= 69; UT= PM; SP= 
63

FN= CA57; T= BRIGHT STAR INTERNATIONAL; PO= 1; PN= 73; UT= OS; 
SP= 5

FN= CA58; T= MOLAS BOSCH JUAN i VIÑAS EGEA CONCEPCION; PO= 
1; PN= 68; UT= OS; SP= 42

FN= CA59; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9008; UT= VC; 
SP= 14

FN= CA60; T= ROVIRA BLANES MARIA MILAGRO; PO= 1; PN= 69; UT= 
PM; SP= 93

FN= CA60; T= ROVIRA BLANES JUANA MARIA; PO= 1; PN= 69; UT= 
PM; SP= 93

FN= CA60; T= ROVIRA BLANES TERESA; PO= 1; PN= 69; UT= PM; SP= 
93

FN= CA60; T= ROVIRA BLANES RAMON; PO= 1; PN= 69; UT= PM; SP= 
93

FN= CA61; T= ROVIRA BLANES MARIA MILAGRO; PO= 1; PN= 72; UT= 
M; SP= 47

FN= CA61; T= ROVIRA BLANES JUANA MARIA; PO= 1; PN= 72; UT= M; 
SP= 47

FN= CA61; T= ROVIRA BLANES TERESA; PO= 1; PN= 72; UT= M; SP= 
47

FN= CA61; T= ROVIRA BLANES RAMON; PO= 1; PN= 72; UT= M; SP= 
47

FN= CA62; T= BRIGHT STAR INTERNATIONAL; PO= 1; PN= 73; UT= OS; 
SP= 18

FN= CA63; T= MOLAS BOSCH JUAN i VIÑAS EGEA CONCEPCION; PO= 
1; PN= 68; UT= OS; SP= 176

FN= CA64; T= CURTO CAMISON HILARIO; PO= 6; PN= 8; UT= OS; SV= 
713; OT= 1138; OD= 145

FN= CA64; T= PLA BERTOMEU BIENVENIDO; PO= 6; PN= 8; UT= OS; 
SV= 713; OT= 1138; OD= 145

FN= CA65; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9009; UT= VC; 
SV= 161; OT= 145;
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FN= CA66; T= CASTELLS FRANCH JOSE PEDRO; PO= 1; PN= 93; UT= OS; 
MI; SV= 27; OT= 316;

FN= CA67; T= COSTA SEDA SL; PO= 1; PN= 90; UT= OR; SV= 4897; OT= 
1600; OD= 136

FN= CA68; T= BRUNET GONZALEZ BIENVENIDO; PO= 1; PN= 86; UT= 
OS; OT= 335

FN= CA69; T= RAMON SANCHEZ NIEVES; PO= 1; PN= 89; UT= OS; SV= 
6953; OT= 2474; OD= 325

FN= CA70; T= BRIGHT STAR INTERNATIONAL; PO= 1; PN= 88; UT= OS; 
SV= 160; OT= 191

FN= CA71; T= GUART MORESO CINTA; PO= 1; PN= 82; UT= OS; SV= 707; 
OT= 200

FN= CA72; T= GONZALEZ CAVA MARIA i SANCHEZ ZARZUELA VIC-
TORIO; PO= 1; PN= 81; UT= OS; SV= 1421

FN= CA73; T= COSTA SEDA SL; PO= 1; PN= 79; UT= OR; SV= 1291

FN= CA74; T= BRIGHT STAR INTERNATIONAL; PO= 1; PN= 74; UT= OS; 
SV= 657

FN= CA75; T= AJUNTAMENT CAMARLES; PO= 1; PN= 9008; UT= VC; 
SV= 225

FN= CA76; T= BRIGHT STAR INTERNATIONAL; PO= 1; PN= 73; UT= OS; 
SV= 2829; OD= 157

FN= CA77; T= MOLAS BOSCH JUAN i VIÑAS EGEA CONCEPCION; PO= 
1; PN= 68; UT= OS; SV= 492; OT= 167; OD= 944

FN= CA78; T= ROVIRA BLANES MARIA MILAGRO; PO= 1; PN= 69; UT= 
PM; SV= 477; OT= 3; OD= 499

FN= CA78; T= ROVIRA BLANES JUANA MARIA; PO= 1; PN= 69; UT= PM; 
SV= 477; OT= 3; OD= 499

FN= CA78; T= ROVIRA BLANES TERESA; PO= 1; PN= 69; UT= PM; SV= 
477; OT= 3; OD= 499

FN= CA78; T= ROVIRA BLANES RAMON; PO= 1; PN= 69; UT= PM; SV= 
477; OT= 3; OD= 499

(10.118.010)
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ANUNCI
pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.

D’acord amb el que determina l’article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, es fa pública l’adjudicació definitiva del contracte 
següent:

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Economia i Finances.
b) Dependència que tramita l’expedient: Subdirecció General de Gestió Econò-

mica, Contractació i Patrimoni. Servei de Contractació.
c) Número d’expedient: EC 2010 05.

—2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: prestació, en els anys 2010 i 2011, dels serveis d’assis-

tència tècnica per a realitzar les verificacions administratives i sobre el terreny, en 
virtut de l’article 13 del Reglament (CE) 1828/2006, pel període 2009 i 2010.

b) Lloc de recepció: Gran Via de les Corts Catalanes, 639 de Barcelona, on s’ubica 
la Direcció General d’Anàlisi i Política Econòmica del Departament d’Economia 
i Finances.

c) Termini d’execució: el termini màxim d’execució del contracte és el 30 de 
juny de 2011. A títol orientatiu es preveu que s’iniciï la prestació del servei a l’abril 
de 2010.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: varis criteris.
d) Data prevista del seu inici: en aplicació de l’article 96 LCSP l’objecte del 

contracte començarà a ser executat a l’endemà de la notificació de la resolució 
d’adjudicació definitiva, sense requerir la formalització prèvia del contracte.

—4 Preu del contracte: 202.500,00 euros, IVA no inclòs, d’acord amb la següent 
distribució:

Any 2010: 141.750,00 euros, IVA no inclòs.
Any 2011: 60.750,00 euros, IVA no inclòs.
Valor estimat del contracte: 202.500,00 euros, IVA no inclòs, d’acord amb la 

següent distribució:
Any 2010: 141.750,00 euros, IVA no inclòs.
Any 2011: 60.750,00 euros, IVA no inclòs.

—5 Anunci licitació: DOUE número 2010/S 26-037370 de 06 de febrer de 
2010.

Plataforma de Contractació Pública de data de 8 de febrer de 2010.
DOGC número 5567 de 15 de febrer de 2010.
BOE número 42 de 17 de febrer de 2010.

—6 Ofertes presentades:
1.- Idom, Ingenieria y Sistemas, SA.
2.- Red2Red Consultores, SL.
3.- Faura-Casas Auditors Consultors, SL.
4.- UTE. Audalia Auditores, SL. – Quasar Consultores.
5.- Arca Consortium, SA.
6.- Ernst & Young, SL.
7.- UTE. Tam auditores, SLP –Ric Auditores, SLP –Teasa, SL – Blazquez Planas 

Associats, SL.

—7 Adjudicació provisional
a) Data: 9 d’abril de 2010.
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b) Contractista: Idom, Ingenieria y Sistemas, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import total de l’ adjudicació: 153.000,00 euros, IVA no inclòs ,d’acord amb 

la següent distribució:
Any 2010: 107.100,00 euros, IVA no inclòs.
Any 2011: 45.900,00 euros, IVA no inclòs.
e) Criteris d’adjudicació
Sobre una puntuació de 100 punts la/les empresa/es licitadora/es ha/n obtingut 

les següents puntuacions totals:
1.- Idom, Ingenieria y Sistemas, SA. Puntuació total obtinguda 95,11 punts.
2.- Red2Red Consultores, SL. Puntuació total obtinguda 93,96 punts.
3.- Faura-Casas Auditors Consultors, SL. Puntuació total obtinguda 87,00 

punts.
4.- UTE. Audalia Auditores, SL. – Quasar Consultores. Puntuació total obtin-

guda 81,17 punts.
5.- Arca Consortium, SA. Puntuació total obtinguda 79,02 punts.
6.- Ernst & Young, SL. Puntuació total obtinguda 76,94 punts.
7.- UTE. Tam auditores, SLP –Ric Auditores, SLP –Teasa, SL – Blazquez Planas 

Associats, SL. Puntuació total obtinguda 70,59 punts.
f) Anunci adjudicació provisional: Plataforma de contractació pública de data: 

12 d’abril de 2010.

—8 Adjudicació definitiva
a) Data: 3 de maig de 2010.
b) Contractista: Idom, Ingenieria y Sistemas, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import total de l’adjudicació: 153.000,00 euros, IVA no inclòs ,d’acord amb 

la següent distribució:
Any 2010: 107.100,00 euros, IVA no inclòs.
Any 2011: 45.900,00 euros, IVA no inclòs.

Barcelona, 4 de maig de 2010

P. D. (Ordre ECF/98/2006, DOGC de 17.3.2006)

maRTí CaRNICER I VIDaL

Secretari general

(10.124.156)

*
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DEPARTAMENT
DE SALUT

GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

ANUNCI
pel qual es fan públiques diverses adjudicacions definitives.

Es fa públic perquè se’n prengui coneixement, i de conformitat amb el que preveu 
l’article 138 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del sector públic, que 
Gestió de Serveis Sanitaris de Lleida ha realitzat durant el mes d’abril les adjudi-
cacions definitives dels contractes següents:

Tipus de contracte: 29/2009 - Subministrament de pròtesis intraoculars i altres 
elements per a intervencions de cataractes del Servei d’Oftalmologia de l’empresa 
pública Gestió de Serveis Sanitaris.

Total import adjudicat: 181.787,29 €,
IVA exclòs.

Adjudicatari: Alcon Cusí, S.A.
Camil Fabra, 58. Apart. Correus 2
08320 - El Masnou - Barcelona
Import d’adjudicació: 123.438,63 €

Adjudicatari: Croma Pharma, S.L
Pº del Ferrocarril, 339, 1º 1ª.
08860 - Castelldefels - Barcelona
Import d’adjudicació: 40.348,66 €

Adjudicatari: Medical Mix, S.L
Carrer Amposta, 20.
08174 - Sant Cugat del Vallès - Barcelona
Import d’adjudicació: 18.000,00 €

Lleida, 29 d’abril de 2010

fELIP INfIESTa gaRCIa

Gerent

PG-268412 (10.127.063)
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GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS

ANUNCI
pel qual es fan públiques diverses adjudicacions definitives.

Es fa públic perquè se’n prengui coneixement, i de conformitat amb el que preveu 
l’article 138 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del sector públic, que 
Gestió de Serveis Sanitaris de Lleida ha realitzat durant el mes d’abril les adjudi-
cacions definitives dels contractes següents:

Tipus de contracte: 32/2009 - Subministrament de material quirúrgic d’un sol 
ús, per a cirurgia oberta i laparoscòpia per a l’empresa pública Gestió de Serveis 
Sanitaris.

Total import adjudicat: 187.558,95 €,
(IVA no inclòs)

Adjudicatari: Coloplast Productos Médicos, S.A.
Calle Condesa de Venadito, 5 4ª
28027 - Madrid
Import d’adjudicació: 2.650,00 €

Adjudicatari: Covidien Spain, S.L
Carrer Fructuòs Gelabert, 6, 8ª pl.
08970 – Sant Joan Despí - Barcelona
Import d’adjudicació: 48.756,95 €

Adjudicatari: Distrauma, S.L
Avda. De l´Ebre. Nau 4 (Pol. Ind. Can Cortès)
08184 - Palau Solità i Plegamans - Barcelona
Import d’adjudicació: 27.150,00 €

Adjudicatari: Johnson & Johnson, S.A
Paseo Doce Estrellas, 5-7
28042 - Madrid
Import d’adjudicació: 92.725,00 €

Adjudicatari: Prim, S.A
Calle F, núm. 15. Pol. Ind. 1
28938 – Móstoles - Madrid
Import d’adjudicació: 16.277,00 €

Lleida, 29 d’abril de 2010

fELIP INfIESTa gaRCIa

Gerent

PG-268413 (10.127.065)
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INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA

ANUNCI
de contractació d’un servei.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme que tramita l’expedient: Institut Català d’Oncologia.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció General.
c) Número d’expedient: CP-2010-02.

2. Objecte del contracte: Subministrament de Servei de Seguretat ,Vigilància i 
Control per l’ Institut Català d’Oncologia (l’Hospital Duran i Reynals). (Codi CPV: 
75240000-0 Codi CPA: 80.10.12)

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert harmonitzat.
c) Naturalesa:Servei
d) Duració: 2 anys.

4. Import del contracte
a) Valor estimat del contracte: 2.396.551,72 euros.
b) Pressupost de licitació: 1.413.965,51 euros.
c) Tipus Impositiu: 18% d’ IVA.

5. Garanties
a) Provisional: Sí, 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs: 35.948,27 euros.
b) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs.

6. Criteris de valoració: Veure documentació del Plec Tècnic.

7. Obtenció de la documentació i informació
La documentació es podrà obtenir a través del Perfil del Contractant de l’ Institut 

Català d’Oncologia (www.iconcologia.net) i en el portal de contractació pública 
de la Generalitat de Catalunya, en el perfil del contractant de l’ Institut Català 
d’Oncologia

Per a qualsevol consulta, els licitadors hauran de dirigir-se al Departament de 
Contractació Administrativa, dades del qual són les següents:

Hospital Duran i Reynals
Av. Gran Via 199-203
08907 - L’Hospitalet de Llobregat
Telf.: 93.260.74.71.
Fax: 93.260.72.07.
E-mail: contractacioadministrativa@iconcologia.net

8. Presentació de les ofertes
a) Data límit: 01 de juliol de 2010 fins les 13:00 hores.
b) Lloc: Registre de l’ Institut Català d’Oncologia (planta baixa de l’Hospital 

Duran i Reynals).

9. Obertura de les ofertes
Es realitzarà l’Obertura del Sobre B el dia 08 de juliol de 2010 a les 13:00 hores 

a la Sala Duran de l’ Institut Català d’Oncologia, (primera planta de l’Hospital 
Duran i Reynals).

Es comunicarà als licitadors el lloc, data i hora on es realitzarà la sessió pública 
d’obertura del Sobre C. La informació serà indicada en el perfil del contractant de 
l’ Institut Català d’Oncologia i en el portal de contractació pública de la Generalitat 
de Catalunya, en el perfil del contractant de l’ Institut Català d’Oncologia.
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10. Despeses de publicació del/s anunci/s:
A càrrec de l’adjudicatari d’acord amb l’import màxim que figura al Quadre de 

Característiques.

L’Hospitalet de Llobregat, 7 de maig de 2010

CaNDELa CaLLE RODRígUEz

Directora general

PG-268565 (10.131.002)
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INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA

ANUNCI
de contractació d’un subministrament.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme que tramita l’expedient: Institut Català d’Oncologia.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció General.
c) Número d’expedient: CP-2008-14.

2. Objecte del contracte: “Subministrament mitjançant arrendament amb opció de 
compra del accelerador lineal i accessoris de l’ICO Girona”. (Codi CPV: 66140000, 
33151000-3, 33261000 Codi CPA: 33.1)

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert harmonitzat.
c) Naturalesa: Subministres
d) Durada: 48 mesos.

4. Import del contracte
a) Valor estimat del contracte: 2.586.839,25 euros.
b) Pressupost de licitació: 2.793.786,39 euros.
c) Tipus Impositiu: 8% d’ IVA.

5. Garanties
a) Provisional: Sí, 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs: 77.605,17 euros.
b) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs.

6. Criteris de valoració: Veure documentació del Plec Tècnic.

7. Obtenció de la documentació i informació
La documentació es podrà obtenir a través del Perfil del Contractant de l’Institut 

Català d’Oncologia (www.iconcologia.net) i en el portal de contractació pública 
de la Generalitat de Catalunya, en el perfil del contractant de l’ Institut Català 
d’Oncologia.

Per a qualsevol consulta, els licitadors hauran de dirigir-se al Departament de 
Contractació Administrativa, dades del qual són les següents:

Hospital Duran i Reynals
Av. Gran Via 199-203
08907 - L’Hospitalet de Llobregat
Telf.: 93.260.74.71.
Fax: 93.260.72.07.
E-mail: contractacioadministrativa@iconcologia.net

8. Presentació de les ofertes
a) Data límit: 28 de juny de 2010 fins les 13:00 hores.
b) Lloc: Registre de l’Institut Català d’Oncologia (planta baixa de l’Hospital 

Duran i Reynals).

9. Obertura de les ofertes
Es realitzarà el dia 05 de juliol de 2010 a les 13:00 hores a la Sala Duran de l’ 

Institut Català d’Oncologia, (primera planta de l’Hospital Duran i Reynals).
Es comunicarà als licitadors el lloc, data i hora on es realitzarà la sessió pública 

d’obertura del Sobre C. La informació serà indicada en el perfil del contractant de 
l’ Institut Català d’Oncologia i en el portal de contractació pública de la Generalitat 
de Catalunya, en el perfil del contractant de l’ Institut Català d’Oncologia.
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10. Despeses de publicació del/s anunci/s:
A càrrec de l’adjudicatari d’acord amb l’import màxim que figura al Quadre de 

Característiques.

L’Hospitalet de Llobregat, 7 de maig de 2010

CaNDELa CaLLE RODRígUEz

Directora general

PG-268566 (10.131.003)

*
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DEPARTAMENT
DE TREBALL

ANUNCI
pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de l’organització empresarial denomi-
nada Associació de Recolzament a l’Empresari (ADAE).

Atès el que disposa l’article 4 del Reial decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre di-
pòsit dels estatuts de les organitzacions constituïdes d’acord amb la Llei 19/1977, 
d’1 d’abril, reguladora del dret d’associació sindical (BOE núm. 101, de 28.4.1977), 
i als efectes que preveu, es fa públic que als Serveis Territorials del Departament 
de Treball a Tarragona, a les 10:21 hores del dia 26/03/2010, s’han dipositat els 
Estatuts de l’organització empresarial denominada Associació de Recolzament a 
l’Empresari (ADAE), els àmbits de la qual són:

Àmbit territorial: la província de Tarragona.
Àmbit funcional: empresaris i autònoms amb treballadors al seu servei d’àmbit 
multisectorial.
Domicili social: Marqués de Montoliu, núm. 4, Escala B-1, de Tarragona
Les persones promotores i signants de l’acta fundacional són: Juan López Torres, 
Maria Pilar Martín Calvo, Antonio Zurano Jerez, Joan Reverté Garriga i Joaquim 
Vandellós Domènech.

Tarragona, 23 d’abril de 2010

JOSEP maRIa SOLaNES SEgURa

Director dels Serveis Territorials a Tarragona

(10.113.027)
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ANUNCI
pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de l’organització empresarial denomi-
nada Associació de Bars i Restaurants Professionals.

Atès el que disposa l’article 4 del Reial decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre di-
pòsit dels estatuts de les organitzacions constituïdes d’acord amb la Llei 19/1977, 
d’1 d’abril, reguladora del dret d’associació sindical (BOE núm. 101, de 28.4.1977), 
i als efectes que preveu, es fa públic que als Serveis Territorials del Departament 
de Treball a Tarragona, a les 13:45 hores del dia 23/03/2010, s’han dipositat els Es-
tatuts de l’organització empresarial denominada Associació de Bars i Restaurants 
Professionals, els àmbits de la qual són:

Àmbit territorial: la província de Tarragona.
Àmbit funcional: empresaris titulars de l’oci professional.
Domicili social: Av. Barcelona, 18, de Cunit

Les persones promotores i signants de l’acta de constitució són: Maria Dolores 
Marcillas Montaner, Robert Monzonis Gómez, Jaume Gómez Mancillas i Pau 
Gómez Martínez.

Tarragona, 23 d’abril de 2010

JOSEP maRIa SOLaNES SEgURa

Director dels Serveis Territorials a Tarragona

(10.113.015)

*
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DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

ANUNCI
de licitació d’un contracte de serveis.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Comissionat 

per a Universitats i Recerca.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i Patrimoni en 

l’àmbit d’Universitats i Recerca.
c) Obtenció de la documentació i informació:
Dependència: Comissionat per a Universitats i Recerca (Servei de Contractació 

i Patrimoni en l’àmbit d’Universitats i Recerca).
Domicili: Via Laietana, 33, 6a planta.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
Telèfon: 93.552.67.00.
Telefax: 93.552.67.01.
Adreça electrònica: contractacio.cur@gencat.cat.
Pàgina web on es pot consultar el perfil del contractant: https://contractaciopu-

blica.gencat.cat/perfil/cur.
Data límit per obtenir la documentació i informació: 25 de maig de 2010.
d) Número d’expedient: SE 178/10.

—2 Objecte del contracte i data d’inici del procediment d’adjudicació
a) Tipus: serveis.
b) Descripció de l’objecte: servei de traducció i correcció de textos de l’Oficina 

de Coordinació en Recerca i Innovació (OCRI) fins a 31 de desembre 2010.
c) Lloc lliurament del servei: Barcelona.
d) Termini d’execució: el termini d’execució serà, previsiblement, des de l’1 de 

juliol de 2010 o la data que s’indiqui al contracte, si la formalització d’aquest és 
posterior a l’1 de juliol, fins a 31 de desembre de 2010.

e) Admissió de pròrroga: el contracte és podrà prorrogar per un termini igual 
a l’inicial.

—3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació:
I. Criteris quantificables a través de formules: fins a 60 punts (sobre B2).
Oferta de preus unitaris: fins a 50 punts.
Reducció del percentatge d’increment dels preus en el cas de lliurament urgent: 

fins a 10 punts.
II. Criteris no quantificables a través de formules: fins a 40 punts (sobre B1).
Propostes de millora en els mitjans materials i personals: fins a 25 punts.
Altres millores: fins a 15 punts.

—4 Dades econòmiques del contracte
a) Pressupost màxim de licitació: 94.400,00euros, IVA inclòs.
b) Valor estimat del contracte: 160.000,00 euros, IVA exclòs.

—5 Garanties exigides
a) Provisional: no s’exigeix.
b) Definitiva: 5% del pressupost màxim de licitació, exclòs l’IVA.

—6 Requisits específics del contractista
Els licitadors hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica 

o professional, d’acord amb el que preveu l’annex 2 del plec de clàusules adminis-
tratives particulars.

—7 Presentació d’ofertes
a) Data i hora límit de presentació 1 de juny de 2010, a les 12 hores.
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b) Lloc de presentació: Registre General del Comissionat per a Universitats i 
Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

Entitat: Comissionat per a Universitats i Recerca.
Domicili: Via Laietana, 33, 6a planta.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
d) Admissió de variants: no s’admeten.

—8 Obertura de les proposicions
a) Entitat: Comissionat per a Universitats i Recerca.
b) Domicili: Via Laietana, 33, 7a planta.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data:
Sobre B1: 4 de juny de 2010, a les 12 hores.
Sobre B2: es publicarà en el perfil del contractant i es comunicarà a tots els lici-

tadors admesos un cop valorada l’oferta continguda en el sobre B1.

—9 Despeses de l’anunci: seran a càrrec de l’adjudicatari (la seva quantia màxima 
està fixada al plec de clàusules administratives particulars).

—10 Pàgina web on es poden obtenir els plecs: https://contractaciopublica.gencat.
cat/perfil/cur.

Barcelona, 7 de maig de 2010

ENRIC aLOy I bOSCh

Secretari general

(10.126.144)

*
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

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

El Departament de Medi Ambient i Habitatge convoca procediment obert per a 
la contractació de l’adquisició de productes fitosanitaris per a la campanya de lluita 
contra la processionària del pi.

Condicions generals per a la licitació:

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació, Patrimoni i 

Expropiacions.
c) Núm. d’expedient: B.04.10.007.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de productes fitosanitaris per tractar 

la plaga de processionària del pi.
b) Divisió per lots: si.
Lot 1: Diflubenzuron 45%. 1.190 litres en envasos de 5 litres.
Lot 2: Bacillus thuringensis. 5.000 litres en envasos de 200 litres.
Lot 3: Oli parafínic 100%. 18.000 litres en envasos de 200 litres.
c) Termini d’execució: Es farà un mínim de tres subministraments parcials, a 

petició del coordinador de la campanya en els llocs que es determini dins el territori 
de Catalunya.

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert, per a la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa 

amb diversos criteris d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada.

—4 Pressupost base de licitació: 292.810,00 euros, IVA no inclòs.
Lot 1: Diflubenzuron 45%. Preu unitari: 149,00 euros per litre.
Lot 2: Bacillus thuringensis. Preu unitari: 10,50 euros per litre.
Lot 3: Oli parafínic 100%. Preu unitari: 3,50 euros per litre.

—5 Garantia provisional: No s’estableix.

—6 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
b) Domicili: Av. Diagonal, 523-525.
c) Localitat: Barcelona.
d) Telèfon: 93.444.50.00.
e) Telefax: 93.419.87.22.
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: 2 dies abans del termini de 

presentació d’ofertes.

—7 Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica o professional: vegeu els 

apartats G1 i G2 del quadre de característiques del plec de clàusules administratives 
particulars.

—8 Criteris de valoració de les ofertes
Proposició econòmica 75 punts, millores significatives 25 punts, amb la con-

creció establerta a l’apartat P del quadre de característiques del plec de clàusules 
administratives particulars.

—9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 22 de juny de 2010 a les 10 hores.
b) Documentació a presentar: la que especifica la clàusula 9.1 del plec de clàu-

sules administratives particulars.
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c) Lloc de presentació: vegeu el punt 6.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres 

mesos.
e) Admissió de variants: no.

—10 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Departament de Medi Ambient i Habitatge.
b) Adreça: Av. Diagonal, 523-525.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 29 de juny de 2010.
e) Hora: 11.00 hores.

—11 Despeses dels anuncis: a càrrec de l’adjudicatari.

—12 Pàgina web on hi ha la informació relativa a la convocatòria i on es poden 
obtenir els plecs:

http://contractaciopublica.gencat.cat

—13 Data de l’enviament de l’anunci al DOUE: 5 de maig de 2010.

Barcelona, 5 de maig de 2010

EDUaRD PaLLEJà I SEDÓ

Secretari general

(10.126.054)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

EDICTE
de 14 d’abril de 2010, de notificació d’una proposta raonada (ref. ATM2007000002).

A petició de l’Ajuntament de Cardona, el 8 d’abril de 2008 es va acordar iniciar 
l’expedient d’atermenament d’un tram del riu Cardener, des d’aigües amunt del 
desviament a Cardona fins a la resclosa de l’Aranyó, al terme municipal de Cardona 
(Bages), (DOGC núm.5171, d’11 de juliol de 2008).

Amb data 12 d’abril de 2010 s’ha emès la proposta raonada d’aprovació de l’ater-
menament d’aquest expedient. Per això es notifica als propietaris de les finques 
confrontants relacionats a l’annex, indicant-los que poden obtenir còpia de l’acte 
que es notifica a les dependències de l’Agència Catalana de l’Aigua, Demarcació 
Llobregat-Foix, carrer Provença, 260, 2a planta, de Barcelona.

Barcelona, 14 d’abril de 2010

JOSEP maRIa agUILÓ I SaüN

Cap de les demarcacions territorials
Llobregat-Foix i Tordera-Besòs

aNNEX

Relació de propietaris a qui es notifica la proposta raonada:

- Sr. Garrostas Crispí, Emeterio
- Sr. Climent Santmartí, Ramón
- Ercros Industrial, SA
- Llacma, SL
- Sr. Serra Aymerich, Ramón
- Hidroelèctrica Selga, SA
- Sr. Fontellas Bermejo, Josep
- Serveis i Excavadores, SL
- Santamaria Bastardas Ramon CIA, CB
- Sra. Plans Colell, Florinda
- Sr. Castillo Fernández, Juan
- Ajuntament de Cardona

(10.106.022)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
pel qual es fa pública una resolució (ref. 00200100331).

Per resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua de 26 de març de 2010, s’ha atorgat 
a l’Ajuntament de Viladecans la concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies, 
al terme municipal de Viladecans, per a reg d’espais públics, amb un volum de 
35.000 m3/any. Es fa públic d’acord amb el que disposa l’article 116 del Reglament 
del domini públic hidràulic.

Barcelona, 15 d’abril de 2010

ELENa PIgNaTELLI gaRRIgÓS

Cap del Departament de Concessions

(10.110.031)
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AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

ANUNCI
d’informació pública (exp. UDPH2008001661).

L’Ajuntament de Camarasa ha sol·licitat autorització per arranjar el passeig flu-
vial existent al marge esquerre del riu Segre, així com per dur a terme una neteja 
d’arbres morts i restes vegetals a l’entorn del citat passeig.

La longitud total de l’actuació serà de 330 m i la coordenada UTM de la situació 
és X=323801, Y=4638331.

Es fa públic perquè tothom qui hagi de formular-hi alguna al·legació l’adreci, per 
escrit, a l’Agència Catalana de l’Aigua, Unitat del territori de Ponent, av. Alcalde 
Areny, 24, 25002 Lleida, en el termini de vint dies comptats des de la publicació del 
present Anunci al DOGC, indicant la referència expressada en l’encapçalament.

Dins d’aquest termini es poden presentar els escrits d’al·legacions en hores d’ofi-
cina, en el Registre de les dependències indicades i, així mateix, per qualsevol de 
les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La documentació presentada es podrà examinar en el termini indicat en hores 
d’oficina.

Lleida, 27 d’abril de 2010

JULIO maNCIñEIRaS Vaz-ROmERO

Cap de la Unitat del Territori de Ponent

(10.117.079)

*
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UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT DE BARCELONA

ANUNCI
pel qual es fa pública una resolució per la qual s’anuncia la licitació per a l’adju-
dicació d’un contracte d’obres.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Universitat de Barcelona (UB)
b) Unitat que tramita l’expedient: Unitat de Contractació d’Obres
c) Obtenció de documentació i informació: c/ Balmes, 21 2n 2a, pàgina web:

http://www.ub.edu Telèfon: 9340353338 Fax: 934035339
d) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a la data límit de pre-

sentació d’ofertes
e) Numero d’expedient: 2010/54

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Contracte d’obres
b) Descripció de l’objecte contractual: redacció del projecte executiu i execució 

de les obres de cobriment de la piscina amb estructura de fusta i doble membrana 
de poliester a Esports UB de la Universitat de Barcelona

c) Lloc d’execució: Esports-UB; Avinguda Diagonal, 695-701
d) Termini d’execució: 100 dies naturals
e) CPV: 452230006, 452238004, 192110008

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment:obert
c) Criteris d’adjudicació: Els especificats al plec de clàusules administratives 

particulars

4. Pressupost base de licitació:
a) Import net: 517.241,38 euros IVA 16%: 82.758,62 euros. Import total: 600.000 

euros

5. Garanties exigides:
a) Provisional: 3% del pressupost del contracte (IVA exclòs)
b) Definitiva: 5 % del preu del contracte (IVA exclòs)

6. Requisits específics dels licitadors:
a) Grup C, Subgrup 8, Categoria D

7. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: Fins a les 12 hores del 26è dia natural comptat des 

de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat, si 
aquest fos dissabte o festiu, es prorrogaria fins el primer dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l’assenyalada en els plecs
c) Lloc de presentació: Unitat de Contractació d’Obres c/Balmes, 21 4t 2a o 

oficines de registre UB (http://www.ub.es/organitzacio/registre/horaris.htm)
d) Termini durant el qual els licitador resten obligats a mantenir la seva oferta: 

2 mesos comptats a partir de la data d’obertura de proposicions.

8. Obertura del sobre número 2:
a) Data: 4 dies naturals comptats des de l’endemà de la data límit de presentació 

de les ofertes, si aquest fos dissabte o festiu, es prorrogaria fins el primer dia hàbil 
següent.

b) Lloc: Sala de reunions del Consell Social, Balmes, 21 1r. 1a.
c) Hora: 12 hores
d) Despeses dels anuncis: a càrrec dels adjudicataris
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Barcelona, 30 d’abril de 2010

DíDaC RamíREz I SaRRIÓ

Rector

PG-268282 (10.131.026)

*
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DIVERSOS

CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS

ANUNCI
del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, sobre obertura d’exposició 
pública d’un projecte d’obres.

El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, mitjançant resolució de 
Presidència de 05 de maig de 2010, ha aprovat inicialment i ha acordat l’obertura 
d’un període d’exposició pública als efectes d’examen, rectificació i presentació de 
reclamacions del projecte d’execució de les obres contingudes en el projecte “Sa-
nejament dels nuclis de Pedra Santa i Can Canyameres a Sentmenat .Modificat 1”, 
el qual resta a disposició del públic durant el termini d’un mes, comptador des del 
dia de la publicació d’aquest anunci en el DOGC, a les oficines del Consorci per a 
la Defensa de la Conca del riu Besòs, Av. Sant Julià 241 – 08403 – Granollers, en 
horari de 9 a 14 hores, i als Ajuntaments de Polinyà, Pl. Vila, s/n, 08213 – Polinyà, 
Sabadell, Pl. St. Roc, 1, 08201 – Sabadell i Sentmenat, Pl. Casa de la Vila,1, 08181 
– Sentmenat, en els horaris d’atenció al públic.

Dins d’aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per 
l’execució de les obres projectades poden presentar a les dependències indicades els 
escrits d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les carac-
terístiques i l’objecte del projecte, de qualsevol de les maneres que preveu l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.

Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté llistes concretes i 
individualitzades dels béns i els drets que són considerats de necessària ocupació, 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 persona o titular de drets reals i interessos econòmics 
sobre els béns afectats també pot, dins el termini establert en aquesta informació 
pública, formular al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles errors que 
s’hagin produït en la confecció de les llistes dels béns i els drets afectats, que es 
publiquen annexes, o oposar-se motivadament a la necessitat d’ocupació, d’acord 
amb el que estableix la legislació vigent.

Granollers, 7 de maig de 2010

JOSEP aRRáEz I ESCRIg

Gerent

aNNEX:

COL·LECTOR PEDRA SANTA

TERmE mUNICIPaL DE POLINyà

Finca de projecte núm.: FP-POL-01
Polígon: 1
Parcel·la: 2
Titular cadastral: Jonqueres Paradís del Menjar S.L.
Titular actual: - Jonqueres Paradís del Menjar S.L.
Superfície de servitud, en m2: 359,64
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1292,35
Naturalesa: rústica



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.2010 37611

Concursos i anuncis

Finca de projecte núm.: FP-POL-02
Polígon: 1
Parcel·la: 3
Titular cadastral: Jonqueres Paradís del Menjar S.L.
Titular actual: Jonqueres Paradís del Menjar S.L.
Superfície de servitud, en m2: 955,59
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 3950,94
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: FP-POL-03
Polígon: 1
Parcel·la: 1
Titular cadastral: Jonqueres Paradís del Menjar S.L.
Titular actual: Jonqueres Paradís del Menjar S.L.
Superfície de servitud, en m2: 1873,99
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 21181,20
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: FP-POL-04
Polígon: 1
Parcel·la: 32
Titular cadastral: Félix Guillén Calderón / Teresa Moreno Fernández
Titular actual: Félix Guillén Calderón / Teresa Moreno Fernández
Superfície de servitud, en m2: 0,00
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 449,17
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: FP-POL-05
Polígon: 1
Parcel·la: 20
Titular cadastral: Baudilio Figueras Oliva
Titular actual: Baudilio Figueras Oliva
Superfície de servitud, en m2: 0,00
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 275,98
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: FP-POL-06
Polígon: 1
Parcel·la: 27
Titular cadastral: Marta Rosas Vilalta
Titular actual: Marta Rosas Vilalta
Superfície de servitud, en m2: 0,00
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 722,00
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: FP-POL-07
Polígon: 1
Parcel·la: 21
Titular cadastral: César Pérez Usle / Nicasia Velasco Diego
Titular actual: César Pérez Usle / Nicasia Velasco Diego
Superfície de servitud, en m2: 0,00
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 504,26
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: FP-POL-08
Polígon: 1
Parcel·la: 22
Titular cadastral: Juan Salomó Caella
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Titular actual: Juan Salomó Caella
Superfície de servitud, en m2: 0,00
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 289,10
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: FP-POL-09
Polígon: 1
Parcel·la: 17
Titular cadastral: Hereus de Pedro Vilaplana Mas
Titular actual: Hereus de Pedro Vilaplana Mas
Superfície de servitud, en m2: 0,00
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 46,43
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: FP-POL-10
Polígon: 1
Parcel·la: 18
Titular cadastral: Hereus de Pedro Vilaplana Mas
Titular actual: Hereus de Pedro Vilaplana Mas
Superfície de servitud, en m2: 15,85
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 149,92
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: PU-POL-01
Polígon: 1
Parcel·la: 9002
Titular cadastral: Agència Catalana de l’Aigua
Titular actual: Agència Catalana de l’Aigua
Superfície de servitud, en m2: 152,68
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1262,04
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: PU-POL-03
Polígon: 1
Parcel·la: 9007
Titular cadastral: Agència Catalana de l’Aigua
Titular actual: Agència Catalana de l’Aigua
Superfície de servitud, en m2: 0,00
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 5,22
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: PU-POL-04
Polígon: 1
Parcel·la: 9006
Titular cadastral: Ajuntament de Polinyà
Titular actual: Ajuntament de Polinyà
Superfície de servitud, en m2: 108,71
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1259,24
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: PU-POL-06
Polígon: 1
Parcel·la: 9504
Titular cadastral: Desconegut
Titular actual: Desconegut
Superfície de servitud, en m2: 0,00
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 488,07
Naturalesa: rústica
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COL·LECTOR PEDRA SANTA

TERmE mUNICIPaL DE SabaDELL

Finca de projecte núm.: FP-SAB-07
Polígon: 6
Parcel·la: 27
Titular cadastral: Félix Guillén Calderón / Teresa Moreno Fernández
Titular actual: Félix Guillén Calderón / Teresa Moreno Fernández
Superfície de servitud, en m2: 8,70
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 457,50
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: FP-SAB-10
Polígon: 6
Parcel·la: 120
Titular cadastral: Vallcor S.A.
Titular actual: Vallcor S.A.
Superfície de servitud, en m2: 95,81
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 651,26
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: FP-SAB-11
Polígon: 6
Parcel·la: 121
Titular cadastral: Vallcor S.A.
Titular actual: Vallcor S.A.
Superfície de servitud, en m2: 452,13
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 2494,46
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: FP-SAB-12
Polígon: 6
Parcel·la: 103
Titular cadastral: Juan Manuel Serrano Puerto
Titular actual: Juan Manuel Serrano Puerto
Superfície de servitud, en m2: 0,00
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 33,87
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: FP-SAB-14
Polígon: 6
Parcel·la: 106
Titular cadastral: Juan Manuel Serrano Puerto
Titular actual: Juan Manuel Serrano Puerto
Superfície de servitud, en m2: 0,00
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 32,41
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: PU-SAB-03
Polígon: 6
Parcel·la: 9002
Titular cadastral: Agència Catalana de l’Aigua
Titular actual: Agència Catalana de l’Aigua
Superfície de servitud, en m2: 97,61
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 188,81
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: PU-SAB-05
Polígon: 6
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Parcel·la: 9010
Titular cadastral: Agència Catalana de l’Aigua
Titular actual: Agència Catalana de l’Aigua
Superfície de servitud, en m2: 0,00
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 36,14
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: PU-SAB-06
Polígon: 6
Parcel·la: 9004
Titular cadastral: Ajuntament de Sabadell
Titular actual: Ajuntament de Sabadell
Superfície de servitud, en m2: 124,09
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 266,97
Naturalesa: rústica

COL·LECTOR PEDRA SANTA

TERmE mUNICIPaL DE SENTmENaT

Finca de projecte núm.: FP-SEN-04
Polígon: 13
Parcel·la: 13
Titular cadastral: Agrícola i Ramadera del Vallès S.A
Titular actual: Agrícola i Ramadera del Vallès S.A
Superfície de servitud, en m2: 167,90
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 662,62
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: FP-SEN-05
Polígon: 13
Parcel·la: 7
Titular cadastral: Hereus de José Rusiñol Cortinas
Titular actual: Hereus de José Rusiñol Cortinas
Superfície de servitud, en m2: 7,52
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 30,25
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: PU-SEN-04
Polígon: 13
Parcel·la: 7
Titular cadastral:
Titular actual: Ajuntament de Sentmenat
Superfície de servitud, en m2: 218,47
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 3098,63
Naturalesa: urbana

EDAR CAN CANYAMERES

TERmE mUNICIPaL DE SENTmENaT

Finca de projecte núm.: FP-SEN-06
Polígon: 70370
Parcel·la: 02
Titular cadastral: Ajuntament de Sentmenat
Titular actual: Ajuntament de Sentmenat
Superfície de servitud, en m2: 0,00
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 0,00
Superfície d’expropiació en m2: 1.237,73
Naturalesa: urbana
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BOMBAMENT DEL TORRENT CAN QUER

TERmE mUNICIPaL DE SabaDELL

Finca de projecte núm.: PU-SAB-08
Polígon: 5
Parcel·la: 9001
Titular cadastral: Agència Catalana de l’Aigua
Titular actual: Agència Catalana de l’Aigua
Superfície de servitud, en m2: 9,37
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 29,92
Naturalesa: rústica

Finca de projecte núm.: FP-SAB-15
Polígon: 5
Parcel·la: 2
Titular cadastral: José Maria Sambeat Domenech
Titular actual: José Maria Sambeat Domenech
Superfície de servitud, en m2: 196,91
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1076,46
Superfície d’expropiació, en m2: 70,06
Naturalesa: rústica

BOMBAMENT DEL TORRENT CAN QUER

TERmE mUNICIPaL DE SENTmENaT

Finca de projecte núm.: PU-SEN-05
Polígon: 15
Parcel·la: 9001
Titular cadastral: Desconegut
Titular actual: Desconegut
Superfície de servitud, en m2: 136,07
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 473,67
Naturalesa: rústica

PG-268520 (10.131.001)
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CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
del Consorci d’Educació de Barcelona, sobre aprovació d’unes bases.

Resolució del Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, per la qual es dóna 
publicitat a l’Acord de la Comissió Permanent del Consell de Direcció, de 19 d’abril 
de 2010 pel qual s’aproven les bases per l’atorgament de beques de col·laboració 
i coordinació en tasques de reforç escolar del programa ÈXIT 1: reforç escolar i 
activitats complementàries del Consorci d’Educació de Barcelona en l’àmbit de la 
ciutat, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2010-2011

La Comissió Permanent del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de 
Barcelona en la sessió del dia 19 d’abril de 2010, de conformitat amb les competències 
atorgades a l’Acord de 18 de febrer de 2010, del Consell de Direcció, referent a la 
seva creació i l’article 10 dels estatuts aprovats pel Decret 84/2002, de 5 de febrer, 
de constitució del Consorci d’Educació de Barcelona, va aprovar les bases per 
l’atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar 
del programa ÈXIT 1: reforç escolar i activitats complementàries del Consorci 
d’Educació de Barcelona en l’àmbit de la ciutat, i s’obre la convocatòria per al curs 
escolar 2010-2011

Per tant, 

RESOLC,

Fer públic l’acord de la Comissió Permanent del Consell de Direcció del Consorci 
d’Educació de Barcelona, del dia 19 d’abril de 2010, en relació a l’aprovació de 
les bases per l’atorgament de beques de col·laboració i coordinació en tasques de 
reforç escolar del programa ÈXIT 1: reforç escolar i activitats complementàries del 
Consorci d’Educació de Barcelona en l’àmbit de la ciutat, i s’obre la convocatòria 
per al curs escolar 2010-2011

Barcelona, 3 de maig de 2010

maNEL bLaSCO LEgaz

Gerent

aCORD 
de 19 d’abril de 2010 de la Comissió Permanent del Consell de Direcció del Consorci 
d’Educació de Barcelona pel qual s’aproven les bases per l’atorgament de beques 
de col·laboració i coordinació en tasques de reforç escolar del programa ÈXIT 1: 
reforç escolar i activitats complementàries del Consorci d’Educació de Barcelona 
en l’àmbit de la ciutat, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2010-2011

El programa ÈXIT va néixer l’any 2001 a partir dels acords establerts entre el 
Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Barcelona i la Inspecció Educativa 
per dissenyar un pla de treball comú que permetés afrontar conjuntament aspectes 
clau per afavorir l’èxit escolar a la ciutat de Barcelona. A partir del curs 2004-
2005 el programa ÈXIT va passar a ser un programa del Consorci d’Educació de 
Barcelona, pel qual, a la vista dels bons resultats obtinguts, la comissió d’Ordenació 
d’Educativa del Consorci d’Educació del 24 d’abril del 2007 va acordar consolidar 
i impulsar com a programa prioritari per afavorir l’èxit escolar de tots els nois i 
noies de la ciutat.
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El programa ofereix reforç escolar a l’alumnat per millorar els seus els seus apre-
nentatges i millorar els seus hàbits de treball. El programa s’organitza al voltant d’un 
institut i de les seves escoles adscrites. Pretén donar suport en el pas de la primària 
a la secundària i per això s’adreça a l’alumnat de 5è i 6è de primària i de 1er i 2on 
d’ESO. L’acció de reforç la porten a terme els amics i amigues grans, alguns dels 
quals són exalumnes de l’institut.

La presència d’aquests/es amics@grans, que realitzen una activitat de caire 
formatiu sense intenció professionalitzadora. Això suposa un element d’innovació, 
que esdevé un triangle tutor/a-amic@gran-alumne/a i repercuteix positivament en 
l’aprenentatge.

Per garantir un bon funcionament del reforç escolar a cada institut un/a dels/de 
les amics@grans amb experiència exerceix de coordinador/a, realitzant funcions 
d’organització i distribució dels amic@grans d’un mateix centre

Hi ha un grup de coordinadors/es de zona, que duen a terme tasques de seguiment 
i coordinació dels coordinadors/es d’amics@grans de diversos centres. I participen 
estretament amb l’equip tècnic del programa.

La Carta Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, 
atribueix al Consorci d’Educació de Barcelona, entre altres, potestats planificadores, 
programadores i d’organització, i el Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució 
del Consorci d’Educació de Barcelona, preveuen les competències del Consorci 
d’Educació de Barcelona, entre les quals hi figura l’educació complementària i 
extraescolar i l’execució dels programes d’educació compensatòria.

Per tot això, i d’acord amb allò que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La Comissió Permanent, ACORDA

1. S’aproven les bases reguladores que consten a l’annex 1, annex 2 i annex 
3 d’aquesta Resolució per a l’atorgament de beques de col·laboració adreçades a 
amics@grans, a coordinadors/es d’amics@grans i a coordinadors/es de zona en 
tasques de reforç acadèmic i coordinació del reforç per recuperar un segment de 
l’alumnat que es troba en dificultats socioeducatives en el pas de primària a secun-
dària, escolaritzat en els centres participants, que es relacionen a l’annex 4.

2. S’obre convocatòria pública per a la concessió de beques de col·laboració 
adreçades a amics@grans, coordinadors d’amics@grans i a coordinadors/es de 
zona corresponents al curs 2010-2011 (d’octubre de 2010 a juny de 2011), la qual 
es regeix per les bases que es publiquen a l’annex 1, annex 2 i annex 3 d’aquesta 
Resolució.

3. Es destina a l’atorgament d’aquestes beques de col·laboració un import màxim 
de 262.945,92 euros a càrrec de la partida pressupostària D/480000100/4210/0000. 
Les beques de col·laboració corresponents al període octubre-desembre del curs 
2010-2011, fins a un import màxim de 87.648,64 euros, aniran a càrrec del pressu-
post de l’any 2010. La resta, 175.297,28 euros, corresponents al període gener-juny, 
aniran a càrrec del crèdit corresponent del pressupost per a l’any 2011.

4. Es convoquen un total de 204 beques de col·laboració distribuïdes per moda-
litats de la següent manera:

Beques per a amics@grans:
- Modalitat A: per a amics@grans que realitzen un total de 2 sessions de reforç 

setmanal en un institut dels que participen al programa i que es relacionen a l’annex 
4 (169 beques).

Beques per a coordinadors/es d’amics@grans:
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- Modalitat B: per a coordinadors/es que realitzen un total de 2 sessions de reforç 
setmanal en un institut dels que participen al programa i que es relacionen a l’annex 
4 (27 beques).

Beques per a coordinadors/es de zona:
- Modalitat C: per a coordinadors de zona que realitzen la coordinació del reforç 

escolar en una o més zones (8 beques).

5. L’import anual de les beques en les modalitats A i B és el següent:
Modalitat A: 1.175,04 €
Modalitat B: 1.432,08 €
L’import corresponent a la totalitat de les beques de Modalitat C és: 25.698,00 €

aNNEX 1

Bases per a la regulació de l’atorgament de beques de col·laboració adreçades a 
amics@grans

1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de beques de col·laboració 

adreçades a amics@grans per realitzar tasques de reforç escolar, per recuperar un 
segment de l’alumnat que es troba en dificultats socioeducatives en el pas de primària 
a secundària, escolaritzat en els centres educatius relacionats a l’annex 4.

2. Requisits de participació
2.1 Tenir entre 17 i 26 anys.
2.2 Ser estudiant universitari o d’ensenyaments postobligatoris.

3. Durada i lloc de realització
3.1 El període de la col·laboració s’inicia el dia 1 d’octubre de 2010 i finalitza 

el dia 31 de maig de 2011.
3.2 El lloc de realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració serà 

el centre o centres assignats a cada amic@gran dels que participen al programa i 
que es relacionen a l’annex 4.

4. Model de sol·licitud
El model de sol·licitud per optar a una de les beques de col·laboració objecte 

d’aquesta convocatòria es troba a disposició de les persones interessades al web 
del Consorci www.edubcn.cat.

5. Termini i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, 

s’hauran de presentar durant el període comprès entre el 5 i el 15 de juliol de 2010 i 
de l’1 al 7 de setembre de 2010 (ambdós inclosos) a la seu del Consorci d’Educació 
de Barcelona (plaça Urquinaona, 6, planta baixa) de dilluns a dijous de 9 a 17 h. i 
divendres de 9 a 14 h. Aquestes instàncies, per ordre de puntuació passaran a formar 
part de la llista d’espera.

6. Documentació
Cal presentar l’imprès de sol·licitud i la documentació annexa que es detalla a 

continuació:
- fotocòpia del DNI o NIE.
- imprès de matrícula d’estudis universitaris o postobligatoris corresponent al 

curs 2010/2011. Cas de no disposar encara del document de matrícula s’haurà de 
presentar una certificació de pre-matrícula emesa pel centre corresponent o una 
declaració jurada.

- documents acreditatius dels mèrits.
- carta de motivació on s’exposin els motius pels quals s’opta a la beca de col-

laboració.
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Si la persona sol·licitant, durant el curs 2009-2010 va tenir atorgada beca de 
col·laboració com a amiga gran només cal que presenti la sol·licitud, imprès de 
matrícula, els documents acreditatius de nous mèrits i un informe valoratiu del/la 
tècnic/a referent de l’Èxit 1.

La comissió de selecció podrà requerir a les persones participants els aclariments 
documentals que consideri oportuns.

En la sol·licitud cal especificar la modalitat de beca que se sol·licita i indicar el 
centre o centres educatius i la localitat on s’ha cursat l’últim curs d’educació secun-
dària. Cal indicar també els cinc centres de preferència entre el llistat de l’annex 4 
per ordre de prioritat.

7. Criteris de selecció
Els criteris de selecció s’ajustaran al barem de mèrits següent, essent la puntuació 

màxima de 10:
- Experiència en tasques de reforç escolar: fins a 5 punts (aquestes puntuacions 

són excloents).
a) com a mínim durant un curs com amic o amiga gran en un dels centres relaci-

onats a l’annex 4, amb informe valoratiu del/la tècnic/a referent del programa Èxit 
1 (Si l’informe del tècnic/a del programa fos negatiu ja no es tindrà opció a obtenir 
beca de cap modalitat.): 5 punts

b) en l’àmbit de la comprensió lectora en algun dels centres relacionats a l’annex 
4, en el marc del programa realitzat en conveni amb el Departament de Teoria de 
l’Educació de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona: 2,5 punts

c) en període inferior al comprés en un curs escolar com amic o amiga gran en 
algun dels centres relacionats a l’annex 4: 2,5 punts

d) a qualsevol altre centre educatiu, acreditant-ho mitjançant certificació de 
l’entitat organitzadora: 1 punt

- Mèrits: fins a 5 punts
a) haver estat alumne/a del centre al qual s’opta en primera opció, acreditant-ho 

mitjançant llibre d’escolaritat: 2 punts
b) participació en activitats associatives o voluntariat: 1 punt
c) formació complementària en idiomes, informàtica, art, música: 1 punt
d) formació en ciències de l’educació: 0,5 punts
e) haver obtingut altres beques en l’àmbit: 0,5 punts
L’ordre d’accés a les modalitats i centres sol·licitats en preferència s’establirà a 

partir de la puntuació obtinguda.

8. Procediment de concessió i tramitació
8.1. El procediment de concessió d’aquestes beques de col·laboració es tramita 

en règim de concurrència competitiva.
8.2. Comissió de selecció
Es crea una comissió de selecció que valorarà les sol·licituds. Estarà formada 

per:
- el cap de l’Àrea d’Innovació Educativa que exercirà de president.
- un/a representant d’un dels instituts relacionat a l’annex 4 designat per la direc-

tora de Centres Educatius del Consorci.
- un/a representant de les escoles que participen en el programa designat per la 

directora de Centres Educatius del Consorci.
- un/a representant de l’equip tècnic del programa ÈXIT designat per la directora 

d’Escolarització i Innovació Educativa.
- un/a representant d’un CRP de Barcelona ciutat que participi en el programa, 

designat per la cap de l’Àrea de Serveis Educatius.

9. Resolució
9.1 A la vista de la proposta de la comissió de selecció es publicarà, el dia 30 

de setembre de 2010 al web del Consorci d’Educació de Barcelona (www.edubcn.
cat), la llista provisional d’assignació de beques.
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9.2 El gerent del Consorci d’Educació de Barcelona dictarà una resolució 
d’adjudicació de les beques de col·laboració que es farà pública el dia 18 d’octubre 
de 2010.

9.3 En la resolució esmentada es pot preveure la designació de persones aspirants 
suplents a les quals el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona podrà adjudicar 
una beca amb motiu de renúncia o revocació de les ja adjudicades.

10. Acceptació de la beca de col·laboració
Les persones seleccionades hauran de formalitzar l’acceptació de la beca mitjançant 

la signatura d’un document d’acceptació, tenint en compte els drets i obligacions de 
les persones adjudicatàries (base 11) i les responsabilitats tributàries que se’n derivin 
(base 12), en el qual s’especificaran les condicions d’execució de la col·laboració i 
s’adjuntarà el full de sol·licitud de transferència bancària segellat pel banc. En cas 
de ser menors d’edat hauran d’acompanyar el document d’acceptació de la mare, 
pare o tutor/a legal.

11. Drets i obligacions de les persones adjudicatàries
11.1 Les persones adjudicatàries hauran de dur a terme el reforç escolar establert 

d’acord amb les directrius tècniques del coordinador/a del programa Èxit 1, tenint 
present les observacions i propostes dels tutors i tutores respecte les actuacions que 
considerin convenients pel seu alumnat que assisteix a reforç.

Les funcions a desenvolupar pels amics i amigues grans són les següents:
a) Ajudar a l’alumnat a fer deures, fomentar actituds, hàbits de treball i tècniques 

d’estudi.
b) Fomentar l’ús del català com a llengua habitual de comunicació.
c) Controlar l’assistència.
d) Comunicar-se amb els tutors i tutores per tal de conèixer les necessitats indi-

viduals de cada alumne i la seva evolució.
e) Realitzar els informes de seguiment de l’alumnat.
f) Assistir com a mínim a dues de les reunions de seguiment dels resultats de 

l’alumnat amb el professorat.
g) Participar a les sessions de formació organitzades pel programa.
h) Participar a les reunions de coordinació d’equip d’amics i amigues grans.
i) Organitzar materials didàctics.
11.2 Les persones adjudicatàries hauran d’assistir a les sessions de formació, 

de seguiment i coordinació que contempla el programa, amb un total de 15 hores 
de dedicació que quedaran certificades.

11.3 Les persones adjudicatàries hauran de respectar la confidencialitat de 
les dades i dels expedients de l’alumnat als quals tinguin accés amb motiu de la 
realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració.

11.4 Les persones adjudicatàries estan igualment obligades a facilitar als tu-
tors i a les tutores de l’alumnat tota la informació de què disposin amb motiu de la 
realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració.

11.5 Les persones adjudicatàries hauran de respectar les normes de funcionament 
i els horaris del centre de referència en el qual desenvolupin les tasques objecte de 
la beca de col·laboració.

12. Pagament
L’import de la beca es farà efectiu en tres terminis, a finals de desembre de 2010, 

a finals de març de 2011 i a finals de maig de 2011, amb la retenció fiscal legalment 
establerta, i atenent a les responsabilitats tributàries que se’n derivin. El pagament 
es farà mitjançant transferència bancària.

13. Revocació i renúncia
13.1 La no assistència injustificada al centre de referència i l’incompliment de 

les tasques objecte de la beca de col·laboració durant dues setmanes comporta la 
seva revocació per a la qual cosa es requereix un informe del/a coordinador/a de 
zona. En aquest cas el gerent del Consorci emetrà la resolució corresponent.
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13.2 Si la persona adjudicatària vol renunciar a la beca de col·laboració ho farà 
mitjançant una petició per escrit al gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, 
el qual podrà adjudicar la beca a la persona aspirant suplent en la llista d’espera 
d’acord amb la base 9.3.

14. Justificació
Les persones adjudicatàries de les beques de col·laboració hauran de presentar 

la documentació de seguiment del l’alumnat amb el que s’ha fet el reforç, abans del 
dia 15 juny de 2011.

aNNEX 2

Bases per a la regulació de l’atorgament de beques de col·laboració adreçades a 
coordinadors/es d’amics@grans

1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de beques de col·laboració 

adreçades a coordinadors/es d’amics@grans per realitzar tasques de coordinació 
del reforç escolar, per recuperar un segment de l’alumnat que es troba en dificul-
tats socioeducatives en el pas de primària a secundària, escolaritzat en els centres 
educatius relacionats a l’annex 4.

2. Requisits de participació
2.1 Tenir entre 18 i 28 anys.
2.2 Ser estudiant universitari o d’ensenyaments postobligatoris.

3. Durada i lloc de realització
3.1 El període de la col·laboració s’iniciarà s’inicia el dia 1 d’octubre de 2010 i 

finalitza el dia 31 de maig de 2011.
El lloc de realització de les tasques objecte de cada beca de col·laboració serà el 

centre o centres assignats a cada coordinador/a d’amics@gran dels que participen 
al programa i que es relacionen a l’annex 4.

4. Model de sol·licitud
El model de sol·licitud per optar a una de les beques objecte d’aquesta convoca-

tòria es troba a disposició de les persones interessades al web del Consorci www.
edubcn.cat.

5. Termini i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, 

s’hauran de presentar durant el període comprès entre el 5 i el 15 de juliol de 2010 i 
de l’1 al 7 de setembre de 2010 (ambdós inclosos) a la seu del Consorci d’Educació 
de Barcelona (plaça Urquinaona, 6, planta baixa) de dilluns a dijous de 9 a 17 h. i 
divendres de 9 a 14 h. Aquestes instàncies, per ordre de puntuació passaran a formar 
part de la llista d’espera.

6. Documentació
Cal presentar l’imprès de sol·licitud i la documentació annexa que es detalla a 

continuació:
* fotocòpia del DNI o NIE
* imprès de matrícula d’estudis universitaris o postobligatoris corresponent al 

curs 2010/2011. Cas de no disposar encara del document de matrícula s’haurà de 
presentar una certificació de pre-matrícula emesa pel centre corresponent o una 
declaració jurada.

* documents acreditatius dels mèrits.
* carta de motivació on s’exposin els motius pels quals s’opta a la beca de col-

laboració.
Si la persona sol·licitant, durant el curs 2009-2010, va tenir atorgada beca de col-

laboració com a amiga gran i/o coordinador/a només cal que presenti la sol·licitud, 
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l’imprès de matrícula, documents acreditatius de nous mèrits i un informe valoratiu 
del/la tècnic/a referent de l’Èxit 1.

La comissió de selecció podrà requerir a les persones participants, els aclariments 
documentals que consideri oportuns.

En la sol·licitud cal especificar la modalitat de beca que se sol·licita i indicar el 
centre o centres educatius i la localitat on s’ha cursat l’últim curs d’educació secun-
dària. Cal indicar també els cinc centres de preferència entre el llistat de l’annex 4 
per ordre de prioritat.

7. Criteris de selecció
Els criteris de selecció s’ajustaran al barem de mèrits següent, essent la puntuació 

màxima de 10:
- experiència en tasques de coordinació de reforç escolar: fins a 5 punts (aquestes 

puntuacions són excloents)
a) haver realitzat tasques de coordinació de reforç escolar com a mínim 1 any 

en un dels centres educatius relacionats a l’annex 4, acreditant-ho amb informe 
valoratiu del/la tècnic/a responsable del programa Èxit 1 (Si l’informe del tècnic/a 
del programa fos negatiu, ja no es tindrà opció a obtenir beca de cap modalitat.): 
5 punts

b) haver fet d’amic o amiga gran en un dels centres educatius relacionats a l’annex 
4, com a mínim un any, acreditant-ho amb informe valoratiu del tècnic responsable 
del programa: 4 punts

c) haver realitzat tasques d’organització de reforç escolar en altres centres edu-
catius, acreditat mitjançant certificació de l’entitat organitzadora: 2 punts

- Mèrits: màxim 5 punts:
a) formació en ciències de l’educació: 1,50 punts
b) formació complementària en idiomes, informàtica, art, música: 1,25 punts
c) participació en activitats associatives o voluntariat: 1,25 punts
d) gaudiment d’altres beques en l’àmbit: 1 punt
L’ordre d’accés a les modalitats i centres sol·licitats en preferència s’establirà a 

partir de la puntuació obtinguda.

8. Procediment de concessió i tramitació
8.1 El procediment de concessió d’aquestes beques de col·laboració es tramita 

en règim de concurrència competitiva.
8.2 Comissió de selecció:
Es crea una comissió de selecció que valorarà les sol·licituds. Estarà formada 

per:
- el cap de l’Àrea d’Innovació Educativa que exercirà de president.
- un/a representant d’un dels instituts relacionat a l’annex 4 designat per la direc-

tora de Centres Educatius del Consorci.
- un/a representant de les escoles que participen en el programa designat per la 

directora de Centres Educatius del Consorci.
- un/a representant de l’equip tècnic del programa ÈXIT designat per la directora 

d’Escolarització i Innovació Educativa.
- un/a representant d’un CRP de Barcelona ciutat que participi en el programa, 

designat per la cap de l’Àrea de Serveis Educatius.

9. Resolució
9.1 A la vista de la proposta de la comissió de selecció es publicarà, el dia 30 

de setembre de 2010 al web del Consorci d’Educació de Barcelona (www.edubcn.
cat), la llista provisional d’assignació de beques.

9.2.El gerent del Consorci d’Educació de Barcelona dictarà una resolució d’adjudi-
cació de les beques de col·laboració que es farà pública el dia 18 d’octubre de 2010.

9.3 En la resolució esmentada es pot preveure la designació de persones aspirants 
suplents a les quals el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona podrà adjudicar 
una beca amb motiu de renúncia o revocació de les ja adjudicades.
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10. Acceptació de la beca de col·laboració
Les persones seleccionades hauran de formalitzar l’acceptació de la beca mitjançant 

la signatura d’un document d’acceptació, tenint en compte els drets i obligacions de 
les persones adjudicatàries (base 11) i les responsabilitats tributàries que se’n derivin 
(base 12), en el qual s’especificaran les condicions d’execució de la col·laboració i 
s’adjuntarà el full de sol·licitud de transferència bancària segellat pel banc.

11. Drets i obligacions de les persones adjudicatàries
11.1 Les persones adjudicatàries hauran de dur a terme la coordinació del 

reforç escolar establert d’acord amb les directrius tècniques del/la coordinador/a 
de zona del programa Èxit 1, tenint present les observacions i propostes dels tutors 
i tutores respecte les actuacions que considerin convenients pel seu alumnat que 
assisteix a reforç.

- Les funcions a desenvolupar pels coordinadors/es són les següents:
a) Coordinar l’actuació dels/les amic@grans d’un mateix centre i planificar la 

distribució dels mateixos tenint en compte el seu perfil formatiu.
b) Actuar com interlocutor/a entre els amics@grans, els tutors/es, l’equip directiu 

del centre i l’equip tècnic del programa.
c) Fer el seguiment i avaluació del funcionament del reforç conjuntament amb 

el/la coordinador/a de zona.
d) Vetllar per a que es complimentin les fitxes i llistats previstos per al bon 

funcionament del programa i trametre-les al/a la coordinador/a de zona.
e) Donar suport i col·laboració als/les amics@grans en totes aquelles tasques 

que comporta el reforç escolar.
f) Assistir a les reunions de professorat pel seguiment dels resultats de l’alum-

nat.
g) Participar a les jornades de formació que es realitzaran a inici i mitjans de 

curs organitzades pel programa.
h) Convocar les reunions de seguiment i coordinació de l’equip d’amics@

grans.
i) Seleccionar el material de reforç.
11.2 Les persones adjudicatàries hauran d’assistir a les sessions de formació, 

de seguiment i coordinació que contempla el programa, amb un total de 15 hores 
de dedicació que quedaran certificades.

11.3 Les persones adjudicatàries hauran de respectar la confidencialitat de 
les dades i dels expedients de l’alumnat als quals tinguin accés amb motiu de la 
realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració.

11.4 Les persones adjudicatàries estan igualment obligades a facilitar als tu-
tors i a les tutores de l’alumnat tota la informació de què disposin amb motiu de la 
realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració.

11.5 Les persones adjudicatàries hauran de respectar les normes de funcionament 
i els horaris del centre de referència en el qual desenvolupin les tasques objecte de 
la beca de col·laboració.

12. Pagament
L’import de la beca es farà efectiu en tres terminis, a finals de desembre de 2010, 

a finals de març de 2011 i a finals de maig de 2011, amb la retenció fiscal legalment 
establerta, i atenent a les responsabilitats tributàries que se’n derivin. El pagament 
es farà mitjançant transferència bancària.

13. Revocació i renúncia
13.1 La no assistència injustificada al centre de referència i l’incompliment de 

les tasques objecte de la beca de col·laboració durant dues setmanes, comporta la 
seva revocació per la qual cosa es requereix un informe de la direcció del centre i 
del/la coordinador/a de zona. En aquest cas el gerent del Consorci emetrà la reso-
lució corresponent.

13.2 Si la persona adjudicatària vol renunciar a la beca de col·laboració ho farà 
mitjançant una petició per escrit al gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, 
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el qual podrà adjudicar la beca a la persona aspirant suplent en la llista d’espera 
d’acord amb la base 9.3.

14. Justificació
Les persones adjudicatàries de les beques de col·laboració hauran de presentar la 

documentació de seguiment del l’alumnat i dels/les amics@grans que han realitzat 
el reforç, abans del dia 15 juny de 2011.

aNNEX 3

Bases per a la regulació de l’atorgament de beques de col·laboració adreçades a 
coordinadors/es de zona

1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de beques de col-

laboració adreçades a coordinadors/es de zona per realitzar tasques de seguiment 
i coordinació dels coordinadors/es d’amics@grans dels centres, participant 
estretament amb l’equip tècnic del programa, com a figura intermèdia entre 
el/la coordinador/a d’amics@grans i el/la tècnic/a responsable de l’Èxit 1, fent 
de suport en les tasques d’aquest/a últim/a, coordinant varis centres normalment 
concentrats en una mateixa zona.

2. Requisits de participació
2.1 Tenir entre 20 i 40 anys
2.2 Ser o haver estat estudiant universitari o d’ensenyaments postobligatoris.
2.3 Haver estat coordinador/a d’amics@grans del programa Èxit 1.

3. Durada i lloc de realització
3.1 El període de la col·laboració s’iniciarà el dia 1 d’octubre de 2010 i finalitza 

el dia 30 de maig de 2011.
3.2 El lloc de realització de les tasques objecte de la beca de col·laboració serà 

el centre o centres, d’una o vàries zones, assignats a cada coordinador/a de zona 
dels que participen al programa i que es relacionen a l’annex 4.

4. Model de sol·licitud
El model de sol·licitud per optar a una de les beques objecte d’aquesta convoca-

tòria es troba a disposició de les persones interessades al web del Consorci www.
edubcn.cat.

5. Termini i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, 

s’hauran de presentar durant el període comprès entre el 5 i el 15 de juliol de 2010 
i de l’1 al 7 de setembre de 2010 (ambdós inclosos) a la seu del Consorci d’Educa-
ció de Barcelona (plaça Urquinaona, 6, planta baixa) de dilluns a dijous de 9 a 17 
h i divendres de 9 a 14 h. Aquestes instàncies, per ordre de puntuació passaran a 
formar de la llista d’espera.

6. Documentació
Cal presentar l’imprès de sol·licitud i la documentació annexa que es detalla a 

continuació:
* fotocòpia del DNI o NIE
* justificació d’estudis universitaris o postobligatoris realitzats.
* documents acreditatius dels mèrits.
Si la persona sol·licitant, durant el curs 2009-2010, va tenir atorgada beca de 

col·laboració com a amiga gran i/o coordinador/a d’amics@grans o va exercir les 
tasques de coordinador/a de zona del programa, només cal que presenti la sol·licitud, 
l’imprès de matrícula, documents acreditatius de nous mèrits i un informe valoratiu 
del/la tècnic/a responsable de l’Èxit 1.
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La comissió de selecció podrà requerir a les persones participants, els aclariments 
documentals que consideri oportuns.

En la sol·licitud cal especificar la modalitat de beca que se sol·licita.

7. Criteris de selecció
Els criteris de selecció s’ajustaran al barem de mèrits següent, essent la puntuació 

màxima de 10:
- experiència en tasques de coordinador/a de zona: fins a 5 punts (aquestes pun-

tuacions són excloents)
a) haver realitzat tasques de coordinador/a de zona del programa Èxit 1 com 

a mínim 1 any en un dels centres educatius relacionats a l’annex 4, acreditant-ho 
amb informe valoratiu del tècnic responsable del programa Èxit 1 (Si l’informe 
del tècnic/a del programa fos negatiu ja no es tindrà opció a obtenir beca de cap 
modalitat.): 5 punts

b) haver realitzat tasques de coordinació de reforç escolar del programa Èxit 1 
com a mínim 1 any en un dels centres educatius relacionats a l’annex 4, acreditant-
ho amb informe valoratiu del tècnic responsable del programa: 3 punts

Mèrits: màxim 5 punts:
a) coordinació equip voluntaris/àries: 2 punts
b) formació en psicologia i/o ciències de l’educació: 1,25 punts
c) formació complementaria en idiomes, informàtica, art, música: 0,75 punts
d) participació en activitats associatives o voluntariat: 0,75 punts
e) gaudiment d’altres beques en l’àmbit: 0,25 punts
L’ordre d’accés a les modalitats i centres sol·licitats en preferència s’establirà a 

partir de la puntuació obtinguda.

8. Procediment de concessió i tramitació
8.1 El procediment de concessió d’aquestes beques de col·laboració es tramita 

en règim de concurrència competitiva.
8.2 Comissió de selecció:
Es crea una comissió de selecció que valorarà les sol·licituds. Estarà formada 

per:
- el cap de l’Àrea d’Innovació Educativa que exercirà de president.
- un/a representant d’un dels instituts relacionat a l’annex 4 designat per la direc-

tora de Centres Educatius del Consorci.
- un/a representant de les escoles que participen en el programa designat per la 

directora de Centres Educatius del Consorci.
- un/a representant de l’equip tècnic del programa ÈXIT designat per la directora 

d’Escolarització i Innovació Educativa.
- un/a representant d’un CRP de Barcelona ciutat que participi en el programa, 

designat per la cap de l’Àrea de Serveis Educatius.

9. Resolució
9.1 A la vista de la proposta de la comissió de selecció es publicarà, el dia 30 

de setembre de 2010 al web del Consorci d’Educació de Barcelona (www.edubcn.
cat), una llista provisional d’assignació de beques.

9.2.El gerent del Consorci d’Educació de Barcelona dictarà una resolució d’ad-
judicació de les beques de col·laboració que es farà pública el dia 18 d’octubre de 
2010.

9.3 En la resolució esmentada es pot preveure la designació de persones aspirants 
suplents a les quals el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona podrà adjudicar 
una beca amb motiu de renúncia o revocació de les ja adjudicades.

10. Acceptació de la beca de col·laboració
Les persones seleccionades hauran de formalitzar l’acceptació de la beca mitjançant 

la signatura d’un document d’acceptació, tenint en compte els drets i obligacions de 
les persones adjudicatàries (base 11) i les responsabilitats tributàries que se’n derivin 
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(base 12), en el qual s’especificaran les condicions d’execució de la col·laboració i 
s’adjuntarà el full de sol·licitud de transferència bancària segellat pel banc.

11. Drets i obligacions de les persones adjudicatàries
11.1. Les funcions a desenvolupar pels coordinadors/es de zona són les se-

güents:
a) Fer el seguiment i coordinació dels coordinadors/es d’amics@grans dels 

centres.
b) Participar estretament amb l’equip tècnic del programa, fent de suport en les 

tasques del/la tècnic/a responsable de l’Èxit 1.
c) Coordinar varis centres, normalment concentrats en una mateixa zona.
d) Fer d’interlocutors entre tots els agents que formen part del programa Èxit 

1 en cada zona: alumnat, centre (equip directiu, tutors/es, professors/es i mestres, 
conserges, personal de la neteja), potenciant la seva implicació en el programa.

e) Donar suport en la resolució de conflictes, amb comunicació amb l’equip 
Èxit 1.

f) Seleccionar i sistematitzar el material de reforç per ajudar als amics@grans 
i coordinadors/es.

g) Fer el seguiment i avaluació del funcionament del reforç conjuntament amb 
l’equip responsable del programa.

h) Participar en la organització i realització de les Jornades de formació dels 
amics@grans i coordinadors/es.

11.2. Les persones adjudicatàries hauran de participar en la organització de les 
Jornades de formació assistir a les sessions de formació, de seguiment i coordinació 
que contempla el programa, amb un total de 15 hores de dedicació que quedaran 
certificades.

11.3. Les persones adjudicatàries hauran de respectar la confidencialitat de les 
dades i dels expedients de l’alumnat als quals tinguin accés amb motiu de la realit-
zació de les tasques objecte de la beca de col·laboració.

11.4. Les persones adjudicatàries estan igualment obligades a facilitar als tutors 
i a les tutores de l’alumnat tota la informació de què disposin amb motiu de la rea-
lització de les tasques objecte de la beca de col·laboració.

11.5 Les persones adjudicatàries hauran de respectar les normes de funcionament 
i els horaris del centre de referència en el qual desenvolupin les tasques objecte de 
la beca de col·laboració.

12. Pagament
L’import de la beca es farà efectiu en tres terminis, a finals de desembre de 2010, 

a finals de març de 2011 i a finals de maig de 2011, amb la retenció fiscal legalment 
establerta, i atenent a les responsabilitats tributàries que se’n derivin. El pagament 
es farà mitjançant transferència bancària.

13. Revocació i renúncia
13.1. La no assistència injustificada al centre de referència i l’incompliment de 

les tasques objecte de la beca de col·laboració durant dues setmanes, comporta 
la seva revocació per la qual cosa es requereix un informe de l’equip responsable 
del programa Èxit 1 al Consorci. En aquest cas el gerent del Consorci emetrà la 
resolució corresponent.

13.2. Si la persona adjudicatària vol renunciar a la beca de col·laboració ho farà 
mitjançant una petició per escrit al gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, 
el qual podrà adjudicar la beca a la persona aspirant suplent en la llista d’espera 
d’acord amb la base 9.3.

14. Justificació
Les persones adjudicatàries de les beques de col·laboració hauran de presentar la 

documentació de seguiment dels coordinadors/es i alumnat dels centres de la seva 
zona amb els que s’ha fet el reforç, abans del dia 15 juny de 2011.
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aNNEX 4

Centres de secundària participants en el programa Èxit 1: reforç escolar i activitats 
complementàries, el curs 2010-2011

Districte de Ciutat Vella
- Institut Milà i Fontanals
- Institut Pau Claris
- Institut Verdaguer

Districte Sants Montjuïc
- Institut Joan Coromines
- Institut Consell de Cent
- Institut Domènec i Montaner
- Institut Montjuïc

Districte de Gràcia
- Institut La Sedeta
- Institut Secretari Coloma

Districte Horta Guinardó
- Institut Joan Brossa
- Institut Josep Pla
- Institut Príncep de Girona

Districte Nou Barris
- Institut Barna Congrés
- Institut Francesc Flos i Calcat
- Institut Galileo Galilei
- Institut La Guineueta
- Institut Pablo R. Picasso
- Institut Roger de Flor
- Institut Sant Andreu
- Institut Valldemosa

Districte Sant Andreu
- SES Josep Comas i Solà.
- Institut Puigvert

Districte Sant Marti
- Institut Barri Besòs
- Institut Bernat Metge
- Institut Joan d’Àustria
- Institut Sant Josep de Calassanç
- Institut Sant Martí de Provençals

PG-268417 (10.127.071)
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CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA

RESOLUCIÓ
del Consorci d’Educació de Barcelona, sobre aprovació d’unes bases

Resolució del Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, per la qual es dóna 
publicitat a l’Acord de la Comissió Permanent del Consell de Direcció, de 19 d’abril 
de 2010 pel qual s’aproven les bases per a participar en els tallers per a la diversifi-
cació curricular del programa ÈXIT del Consorci d’Educació de Barcelona i s’obre 
la convocatòria per al curs escolar 2010-2011.

La Comissió Permanent del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de 
Barcelona en la sessió del dia 19 d’abril de 2010, de conformitat amb les competèn-
cies atorgades a l’Acord de 18 de febrer de 2010, del Consell de Direcció, referent 
a la seva creació i l’article 10 dels estatuts aprovats pel Decret 84/2002, de 5 de 
febrer, de constitució del Consorci d’Educació de Barcelona, va aprovar les bases 
per a participar en els tallers per a la diversificació curricular del programa ÈXIT 
del Consorci d’Educació de Barcelona i s’obre la convocatòria per al curs escolar 
2010-2011.

Per tant, Resolc,

Fer públic l’acord de la Comissió Permanent del Consell de Direcció del Consorci 
d’Educació de Barcelona, del dia 19 d’abril de 2010, en relació a l’aprovació de les 
bases per a participar en els tallers per a la diversificació curricular del programa 
ÈXIT del Consorci d’Educació de Barcelona i s’obre la convocatòria per al curs 
escolar 2010-2011

Barcelona, 3 de maig de 2010

maNEL bLaSCO LEgaz

Gerent

ACORD
de 19 d’abril de 2010 de la Comissió Permanent del Consell de Direcció del Consorci 
d’Educació de Barcelona pel qual s’aproven les bases per a participar en els tallers 
per a la diversificació curricular del programa ÈXIT del Consorci d’Educació de 
Barcelona i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2010-2011.

Els Tallers en Contextos no Escolars, en endavant TECNE, van néixer l’any 
2003-2004 com a segona actuació del programa Èxit, iniciat l’any 2001 a partir dels 
acords establerts entre el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament de Barcelona 
i la Inspecció educativa per dissenyar un pla de treball comú i sistemàtic que per-
metés afrontar conjuntament aspectes clau per afavorir l’Èxit escolar a la ciutat de 
Barcelona. A partir del curs 2004-2005 el projecte Èxit va passar a ser un programa 
del Consorci d’Educació de Barcelona

En l’actualitat els TECNE s’ofereixen com a recurs per a la diversificació curri-
cular que es realitzen en espais formatius de la ciutat i s’adrecen principalment a 
l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que necessita una organització diferenciada de l’establerta 
en el centre quant a continguts i criteris d’avaluació. A partir del curs 2008/2009 
s’estan realitzant tallers similars dins els centres, amb la participació de professi-
onals externs.

Amb aquest mateix objectiu, però adreçat a alumnat que requereix una acció 
singular, durant el 2010-2011 s’iniciaran “tastet d’oficis” que requeriran la coordi-
nació i treball en xarxa de diferents centres educatius.
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El Consorci d’Educació actua identificant els tallers entre l’oferta que presen-
ten entitats o institucions diverses de la ciutat. En promou l’adaptació curricular 
per tal que esdevingui un recurs innovador que faciliti la realització d’activitats 
d’ensenyament i aprenentatge en àmbits diferents a l’escolar, a realitzar en l’horari 
lectiu, avaluable i que es dugui a terme amb la presència activa del professorat. La 
sistematització dels continguts i els procediments que es treballen en els tallers com 
a currículums adaptats per aquest alumnat, requereix doncs la implicació del centre, 
la participació activa del professorat i dels professionals dels tallers.

En el finançament dels tallers hi participen el Consorci d’educació, entitats o 
fundacions ciutadanes i alguns dels districtes que desenvolupen un pla educatiu 
d’entorn, en percentatges diferents segons la naturalesa del taller, i, es completa, 
en una part, amb l’aportació dels centres participants.

La Carta Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, 
atribueix al Consorci d’Educació de Barcelona, entre altres, potestats planificadores, 
programadores i d’organització, i el Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució 
del Consorci d’Educació de Barcelona, preveuen les competències del Consorci 
d’Educació de Barcelona, entre les quals hi figura l’educació complementària i 
extraescolar i l’execució dels programes d’educació compensatòria.

Per tant la Comissió Permanent del Consell de Direcció aprova:
1. Les bases reguladores que consten a l’annex 1 d’aquesta Resolució per la 

convocatòria per a participar en els tallers per a la diversificació curricular del 
programa Èxit que es relacionen a l’annex 2.

2. L’obertura de la convocatòria pública per a la participació en els tallers per a 
la diversificació curricular del programa Èxit corresponents al curs 2010-2011 la 
qual es regeix per les bases que es publiquen a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

3. La convocatòria per participar en un total de 17 tallers, distribuïts en les 
modalitats següents:

Modalitat A: Tallers en espais formatius de la ciutat (TECNE)
-Circ Èxit (fins a 6 grups)
-Grumet Èxit (fins a 16 grups)
-“Entorn d’aprenents”: joieria, confecció, fusteria, cuina (fins a 8 grups)
-TMB es mou per l’educació (fins a 6 grups)
-Vidre per fusió (fins a 3 grups)
El número de grups final s’establirà en funció de les aportacions rebudes. El 

Consorci d’Educació de Barcelona hi destinarà un màxim de 54.700 €.
Modalitat B: Tallers en espais de l’institut
-“Tan monos com jo” (fins a 16 grups)
-Un còmic amb història (fins a 3 grups)
-Cinema: Retrat d’oficis (fins a 3 grups)
-Passatge de la Robòtica (fins a 6 grups)
-Geografies del nostre barri (fins a 3 grups)
El número de grups final s’establirà en funció de les aportacions rebudes. El 

Consorci d’Educació de Barcelona hi destinarà un màxim de 7.460 €
Modalitat C: 7 Oficis a la ciutat
-Pentinatge de temporada
-Amb cara i ungles
-Ombra aquí, ombra allà
-Feines de Drassanes
-Ben plantada
-Plats a la carta
-Aigua, llum i gas
El número de grups final s’establirà en funció de les aportacions rebudes. El 

Consorci d’Educació de Barcelona hi destinarà un màxim de 12.700 €
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aNNEX 1

Bases per a la regulació de la convocatòria per a participar en els taller per a la 
diversificació curricular del programa Èxit.

1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquestes bases és regular i facilitar l’accés a l’alumnat de 3r i 4t de 

l’ESO dels centres d’educació secundària públics (modalitat A, B i C) i centres 
subvencionats amb fons públics (modalitat C), de la ciutat de Barcelona als tallers 
per a la diversificació curricular del programa Èxit relacionats a l’annex 2.

2. Característiques dels diferents tallers:
Modalitat A: Tallers en espais formatius de la ciutat (TECNE)
Aquests tallers, que tenen una durada de vint a trenta hores trimestrals i, segons 

les característiques de cada taller, s’organitzen en sessions de dues o tres hores set-
manals en entitats o institucions diverses de la ciutat. S’ofereixen a grups de 10 a 15 
alumnes d’un mateix centre i tenen com a objectiu contribuir al desenvolupament 
de les competències bàsiques necessàries per l’obtenció del graduat en educació 
secundària a través d’experiències manipulatives, transversals i d’apropament al 
coneixement de professions. Aquests tallers requereixen la presència del tutor/a 
del grup.

Modalitat B: Tallers en espais de l’institut
Aquests tallers s’ofereixen a grups de 10 a 15 alumnes i tenen com a objectiu apor-

tar metodologies per fer suport a l’acció educativa que es realitza a l’aula. Aquests 
tallers es realitzen principalment dins el centre. Un professional s’hi desplaça i 
realitza part de les seves sessions.

Modalitat C: 7 Oficis de la ciutat
Aquests tallers, per grups de 16 alumnes de 3 a 5 instituts diferents, tenen una 

durada d’unes 30 hores trimestrals, es realitzen en una entitat o institució de la ciutat 
i tenen caràcter d’apropament al món professional i laboral. Cada centre pot sol·licitar 
un màxim de 4 places per trimestre, tenint en compte el caràcter singular i d’atenció 
individualitzada d’aquests tallers. Aquestes sessions requereixen la presència de al 
menys un tutor/a d’un dels instituts, d’acord a la resta de centres implicats a cada 
taller. Un cop iniciat el curs, els centres assignaran els noms dels/les alumnes a les 
places assignades.

Es procurarà l’organització de cada taller en base a centres del mateix districte 
o propers entre ells.

3. Requisits de participació
Modalitat A i B
3.1. Centres d’educació secundària públics de la ciutat de Barcelona que en el seu 

projecte educatiu tinguin un pla d’atenció a la diversitat i n’explicitin l’existència 
de programes de diversificació curricular, o bé siguin proposats per la inspecció 
educativa.

3.2. La participació en un taller comportarà la participació del professor/a-tutor/a 
responsable del grup en les sessions d’organització, de formació i d’avaluació, així 
com la realització del taller junt amb l’alumnat.

3.3. En el cas de la Modalitat A, Tallers en espais formatius de la ciutat ( TECNE), 
l’assumpció d’una part del cost del taller per part del centre, que s’abonarà a l’entitat 
que realitza el taller: 300 €, per un grup entre 10 i 15 alumnes per trimestre

3.4. Es valorarà la possibilitat d’exempció del 50% d’aquest pagament a aquell 
centre que no compti amb cap dels següents ajuts de millora: Pla de Millora, Pla 
d’Autonomia de Centre, Pla de Millora i Suport, Pla Estratègic, Pla d’Acció Im-
mediata, PROA

Excepcionalment la Comissió de selecció podrà atorgar el 100% d’exempció.
Modalitat C:
La implementació d’aquests tallers té caràcter experimental i afecta a la selecció 

dels instituts, a l’atorgament de les places i a l’oferta definitiva de tallers.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.2010 37631

Concursos i anuncis

3.5. Centres d’educació secundària públics de la ciutat de Barcelona que en el 
seu projecte educatiu tinguin un pla d’atenció a la diversitat i explicitin programes 
de diversificació curricular, o bé siguin proposats per la inspecció educativa. Cen-
tres d’educació subvencionats amb fons públic que es trobin en la mateix districte 
educatiu que algun dels centres que sol·liciten un taller de modalitat C.

3.6. La participació en un taller comportarà:
- la participació en les reunions de coordinació amb altres instituts, prioritàriament 

del districte, prèvies al taller. Aquestes reunions tindran l’objectiu de crear un llistat 
únic d’alumnes i un sistema de seguiment del taller que garanteixi la presència d’un 
tutor/a durant el seu desenvolupament. Aquestes reunions seran convocades per 
l’Àrea d’Innovació i suport educatiu durant el primer trimestre de curs.

- la creació, amb el suport de l’Àrea d’Innovació i suport educatiu, i la utilització 
regular d’un sistema de comunicació àgil que faciliti el seguiment setmanal del 
procés realitzat per cada alumne/a

- la participació del professor/a-tutor/a referent de cada institut en les sessions 
d’organització, de formació i d’avaluació

4. Durada i lloc de realització
4.1 El període de realització dels tallers és trimestral, un cop per setmana en 

sessions de dues o tres hores.
4.2 El lloc de realització dels diferents tallers amb el nombre de grups que hi 

poden participar, així com la seva disponibilitat horària es relacionen a l’annex 2.

5. Model de sol·licitud
Els centres educatius interessats a participar hauran de presentar una sol·licitud 

adreçada al cap de l’àrea d’innovació educativa. El formulari de sol·licitud (annex 3) 
es pot trobar al web del Consorci d’Educació de Barcelona, www.edubcn.cat/exit

6. Termini i lloc de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds, juntament amb la documentació prevista a l’apartat 6, s’hauran de 

presentar en un primer termini de 15 dies hàbils a contar l’endemà de la publicació 
d’aquesta Resolució en el DOGC, al Registre del Consorci d’Educació de Barcelona, 
carrer Urquinaona 6, de dilluns a dijous de 9 a 17 h i divendres de 9 a 14 h.

A partir del 15 d’octubre del 2010 i fins al 15 de març de 2010 s’admetran noves 
sol·licituds, que s’aniran ordenant i resolent segons els mèrits demostrats.

7. Documentació
A la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació:
7.1. Un projecte, de màxim 2 fulls, on quedi reflectida la relació d’aquest taller 

amb el Pla Anual i amb el conjunt de la programació de centre, elaborat segons el 
model presentat a l’annex 4.

7.2. Certificat de l’acta de la sessió del Consell Escolar del Centre en què s’aprova 
la participació en la convocatòria.

7.3. En cas de sol·licitar l’exempció parcial del cost del taller la direcció haurà 
de sol·licitar-ho formalment.

8. Criteris de selecció
8.1. Per a la selecció de les sol·licituds es tindran en compte els criteris de valo-

ració següents (fins a 10 punts):
a) Qualitat del projecte: (fins a 3 punts)
- relació que s’estableix entre el taller, la programació del curs del grup escollit 

per participar al taller, i l’acció tutorial i orientació (fins a 1,5 punts)
- adequació dels objectius curriculars i competencials al perfil de l’alumnat triat 

per participar en el taller (fins a 1,5 punts)
b) Implicació del centre (fins a 3 punts)
- vinculació del taller escollit amb el PEC (1 punt)
- adaptació de l’estructura organitzativa de l’aula de diversificació curricular per 

la realització del taller (2 punts)
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c) Implicació de l’equip docent (fins a 4 punts)
- que com a mínim tres membres de l’equip docent i el tutor/a del grup participin 

del projecte, treballant i desenvolupant de manera transversal el currículum rela-
cionat amb el taller (1 punt)

- que el professor/a assignat pel centre hagi participat en algun dels grups de treball 
sobre diversificació curricular organitzats pel Consorci d’educació de Barcelona 
durant el curs anterior (1 punt)

- que el professor/a assignat pel centre sigui professor/a d’atenció a la diversitat 
(o que tingui aquest perfil) (1 punt)

- que el professor/a assignat pel centre sigui el tutor/a del grup (1 punt)
7.2. Per a l’assignació horària de realització del taller per a cada centre, es tin-

dran en compte la puntuació obtinguda i les especificitats organitzatives de cada 
centre i de cada taller. No sempre es podrà garantir satisfer els torns demanats a 
la sol·licitud.

9. Procediment de concessió i tramitació
Es crea una comissió de selecció que valorarà les sol·licituds. Estarà formada 

per:
d) el cap de l’àrea d’Innovació educativa, que actuarà de president
e) la directora de centres o la persona a qui designi
f) l’inspector en cap, o la persona a qui designi
g) un/a tècnic/a del projecte Èxit2, designat/ada per la directora d’Escolarització 

i innovació educativa, que actuarà com a secretari/ària
h) un director/a de secundària, a proposta de la Junta territorial de directors.

10. Certificació
El professorat que participi de les sessions de formació, seguiment i avaluació 

dels tallers rebran un certificat de formació permanent del professorat amb les hores 
de dedicació corresponents.

11. Resolució
A la vista de la proposta de la comissió de selecció, el gerent del Consorci d’Edu-

cació de Barcelona dictarà una resolució d’adjudicació de participació en els tallers 
per a la diversificació curricular que es farà pública al web del Consorci d’Educació 
de Barcelona (www.edubcn.cat) el dia 21 de juny del 2010.

aNNEX 2

Oferta de tallers per a la diversificació curricular del programa Èxit

Nom del taller: Circ EXIT
Descripció: És un taller on, a través de diverses activitats circenses, es desenvolupen 
competències relacionades a l’àmbit personal, social i ciutadà, demostrant així el 
seu gran potencial educatiu. Hi ha material complementari, dissenyat pel grup de 
treball existent, per continuar treballant continguts curriculars comuns des de les 
diferents àrees.
Núm. grups: fins a 6
Temporalització: Un dia a la setmana, de dilluns a dijous, en torn de matí o tarda. 
2h per sessió.
Lloc de realització / Entitat impulsora: Ateneu de Nou Barris / Bidó de 9 Barris
Cost pel centre: 300 €

Nom del taller: Grumet EXIT
Descripció: Aquest taller té com a objectiu la formació i capacitació en compe-
tències marineres, alhora que es treballen els valors humans i culturals associats 
a la navegació tradicional. Els continguts tractats en les sessions de treball del 
taller són el coneixement de les parts del vaixell i les seves maniobres, operacions 
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d’amarrament, de veles i de navegació en general, carta nàutica, reconeixement 
del litoral, fer nusos amb agilitat, cura de la pròpia seguretat i la dels companys, 
activitats d’intendència a bord, etc. Es requereix 1h setmanal de dedicació a l’aula, 
per treballar les fitxes de la sessió. Hi ha material complementari, dissenyat pel 
grup de treball existent, per continuar treballant continguts curriculars comuns 
des de les diferents àrees.
Núm. grups: fins a 16
Temporalització: Un dia a la setmana, de dilluns a dijous, en torn de matí o tarda. 
3h per sessió i una sessió de navegació llarga de 8h.
Lloc de realització / Entitat impulsora: Escola de Navegació Tradicional / Consorci 
El Far
Cost pel centre: 300 €

Nom del taller: “Entorn d’aprenents”. joieria, confecció, fusteria i hosteleria. 
Descripció: Tallers artístico-professionals que fomenten l’adquisició de coneixe-
ments per a facilitar la promoció social i laboral dels joves, potenciant l’èxit escolar 
i millorant les possibilitats d’accés al treball. Es dissenyen i confeccionen diferents 
productes a cada taller seguint un centre d’interès trimestral relacionat amb els 
continguts curriculars de l’ESO. Es requereix 1h setmanal de dedicació a l’aula, per 
treballar les fitxes de la sessió. En algun dels tallers, hi ha material complementari, 
dissenyat pel grup de treball existent, per continuar treballant continguts curriculars 
comuns des de les diferents àrees.
Núm. grups: fins a 8
Temporalització: Un dia a la setmana, de dilluns a dijous, en torn de matí o tarda. 
2h o 3h per sessió.
Lloc de realització / Entitat impulsora: Impulsem, SCCL / Impulsem, SCCL
Cost pel centre: 300 €

Nom del taller: TMB es mou per l’educació
Descripció: L’estructura que segueix el taller es basa en el coneixement del funci-
onament i gestió de la xarxa de transport de TMB, amb la idea que l’alumnat, per 
finalitzar el taller, faci un treball en format imprès (eslògans, collage, còmic, etc.) 
sobre la importància de conscienciar la ciutadania per fomentar els valors de convi-
vència en el transport públic i de respecte vers les seves instal·lacions i materials
Núm. grups: Fins a 15 alumnes
Temporalització: Les sessions són de 3 hores, de dilluns a dijous, en torns de 
matí.
Lloc de realització / Entitat impulsora: En diferents espais de la Xarxa de transport 
metropolitans
Cost pel centre: Sense cost

Nom del taller: Vidre per fusió
Descripció: Vidre per fusió és un taller en què, a través de la manipulació del vidre, 
es treballen aspectes relacionats amb les ciències i la tecnologia com són els canvis 
d’estat de la matèria i la relació entre la llum i el color. Al final del trimestre, l’alumnat 
haurà fet un mural a base de peces de vidre fos de colors. La realització d’aquest 
projecte col·lectiu potencia el treball en competències de l’àmbit personal i social, 
com la col·laboració, el treball en equip i la comunicació d’idees i la comprensió de 
projectes d’altres persones.
Núm. grups: Fins a 15 alumnes
Temporalització: Les sessions són de 2 hores, en torn de matí o tarda
Lloc de realització / Entitat impulsora: A la fundació Centre del Vidre
Cost pel centre: 300€

Nom del taller: “Tan monos com jo”
Descripció: Partint de la constatació que són molts els estudis que demostren les 
similituds entre l’ésser humà i alguns primats pel que fa al comportament social, 
es realitza una recerca aplicada, ajudant a l’alumnat a formular unes hipòtesis de 
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partida que centrin l’observació sistemàtica i guiïn els registres de camp. Final-
ment, les conclusions es presenten en format audiovisual. El treball de vídeo es pot 
presentar al Premi Sabater Pi que convoca la Càtedra del Cervell Social juntament 
amb el Parc Zoològic de Barcelona.
Núm. grups: fins a 16
Temporalització: Un dia a la setmana, de dilluns a dijous, en torn de matí o tarda. 
2h per sessió.
Lloc de realització / Entitat impulsora: Al propi centre i al Zoo de Barcelona. / Zoo 
de Barcelona i Càtedra del Cervell Social
Cost pel centre: Sense cost

Nom del taller: Un còmic amb història
Descripció: Taller interdisciplinar que vol treballar la història a partir de l’elaboració 
d’un còmic, procés en què es vincula obligatòriament la llengua oral i escrita i el 
dibuix així com altres aspectes d’educació visual i plàstica i de noves tecnologies.
Núm. grups: fins a 3
Temporalització: 6 h setmanals, amb la vinculació de matèries de llengua, socials 
i plàstica. Les 7 sessions amb l’especialista es pacten amb cada centre.
Lloc de realització / Entitat impulsora: Al propi centre, amb la participació en 7 de 
les sessions d’un expert il·lustrador de còmics històrics.
Cost pel centre: Sense cost

Nom del taller: Cinema: Retrat d’oficis
Descripció: El taller proposa la realització del retrat documental d’un ofici. El 
taller permetrà un acostament pràctic i reflexiu al cinema i a les seves fases crea-
tives: ideació, planificació, rodatge i muntatge. A més a més, es treballarà perquè 
l’alumnat pugui desenvolupar la creativitat amb els mitjans expressius propis del 
cinema i, alhora, que a través d’aquesta mirada cinematogràfica redescobreixin el 
seu entorn proper, i molt especialment, determinats oficis. Es portarà un diari del 
taller (i es farà un intercanvi amb els altres participants) a través d’un bloc comú, 
creat per l’ocasió.
Núm. grups: fins a 3
Temporalització: 5/6h setmanals, de les quals 3h amb l’especialista. Les sessions 
amb l’especialista seran de 3h seguides. Cal preveure un mínim de 4 jornades 
de tot el matí (5h). corresponents a 1 dia de visita a oficis i 3 dies de rodatge. A 
més a més hi haurà dues jornades de trobada i intercanvi entre l’alumnat dels tres 
instituts. Una es farà durant el mes de gener i l’altra a l’abril, quan es projectin els 
films realitzats.
Lloc de realització / Entitat impulsora: Al propi centre i als espais dels retratats. 
L’especialista treballarà amb l’alumnat un dia a la setmana. Les sessions de docu-
mentació i filmació es realitzen en exteriors (espais dels retratats). En vàries sessions 
(planificació, rodatge i muntatge) es treballa amb grups petits d’alumnes, per la 
qual cosa és important preveure la participació d’un mínim de dos professors per 
facilitar la distribució de l’alumnat i l’organització de les sessions.
Cost pel centre: Sense cost

Nom del taller: Geografies del meu barri
Descripció: Té com a principal objectiu que l’alumnat contrasti el seu imaginari 
sobre el fet de “treballar” amb les experiències de veïns i veïnes del barri (i, amb la 
suma de les aportacions dels diferents instituts, de la ciutat de Barcelona en conjunt). 
Per tal de fer-ho, es proposa que, prèvia planificació de les accions, surtin al carrer, 
investiguin i en treguin conclusions. És un projecte compartit, organitzat conjun-
tament amb el Camp d’Aprenentatge de Barcelona. Requereix la constitució d’un 
grup de treball per fer concretar la programació amb un enfocament sistèmic.
Núm. grups: Fins a 15.
Temporalització: 1 dia a la setmana en torn de matí
Lloc de realització / Entitat impulsora: Al centre i al barri
Cost pel centre: Sense cost
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Nom del taller: Tallers de modalitat C
Descripció: Són aproximacions a entorns professionals: * Pentinatge de temporada: 
perruqueria * Amb cara i ungles: estètica * Ombra aquí, ombra allà: maquillatge 
* Feines de Drassanes: manteniment vaixells * Ben plantada: jardineria * Plats a 
la carta: cuina i serveis * Aigua, llum i gas: instal·lacions
Núm. grups: Fins a 16, de diferents instituts
Temporalització: 1 dia a la setmana en torn de matí
Lloc de realització / Entitat impulsora: A diferents espais de la ciutat
Cost pel centre: Sense cost

Per més informació, es pot consultar el web www.edubcn.cat/exit

aNNEX 4

Model de projecte

1. Nom del centre:

2. Nom del taller:

3. Descripció del grup:

4. ÀREA / MATÈRIA on es vincularà el taller:

5. OBJECTIUS de l’àrea que es volen treballar a través del taller:
COMPETÈNCIES BÀSIQUES:
5.5. CONTINGUTS curriculars que es treballaran a través del taller:
CONNEXIONS AMB ALTRES ÀREES, i si és el cas, continguts o activitats 

que es treballaran en aquestes, relacionades amb el taller

6. PROFESSORAT PARTICIPANT
6.1 Nom: Càrrec:
6.2 Nom: Càrrec:
6.3 Nom: Càrrec:

7. PERFIL DE L’ALUMNAT:

8. ORGANITZACIÓ (aquí cal especificar si s’ha de modificar l’horari del grup 
per tal de realitzar el taller, com afecta a la resta d’àrees i de docents, etc):

9. CRITERIS D’AVALUACIÓ:

PG-268416 (10.127.069)
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Concursos i anuncis

CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA

ANUNCI
del Consorci del Parc de Collserola, sobre aprovació definitiva d’un projecte.

En compliment del que disposa l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa saber que 
el vicepresident executiu del Consorci del Parc de Collserola, mitjançant decret de 
data 25 de febrer de 2010, ha aprovat inicialment el “Projecte de recuperació del 
patrimoni cultural i prevenció d’incendis” (termes municipals de Barcelona, Sant 
Feliu de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, El Papiol, Molins de Rei, Sant Just Desvern, 
Montcada i Reixac i Cerdanyola del Vallès), per un import de dos-cents quinze mil 
cent deu euros amb seixanta-tres cèntims (215.110,63 €), IVA inclòs.

L’anunci d’informació pública corresponent a l’esmentat Projecte fou publicat 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, número 64, de data 16 de març de 
2010.

En aquest sentit, i de conformitat amb la data de l’anunci publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, el període per a la interposició d’al·legacions 
va finalitzar el 22 d’abril de 2010 sense que se n’hagués presentat cap, per la qual 
cosa la resolució d’aprovació inicial esdevé definitiva.

La qual cosa es fa pública als efectes del previst a l’article 38.2 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals.

Si voleu impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu 
d’interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant 
el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
de publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 23 d’abril de 2010

SEbaSTIà gRaU I àVILa

Secretari

PG-267646 (10.130.064)
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Concursos i anuncis

CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA

ANUNCI
del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, sobre constitució d’una empresa.

La Junta General del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura en la seva sessió 
ordinària de data 21 d’abril de 2010 va aprovar inicialment la constitució de l’empresa 
d’inserció sociolaboral GOB Empresa d’Inserció, S.L. amb un capital social de 3.010 
euros i els estatuts pels quals s’haurà de regir i disposà, alhora, el sotmetiment dels 
acords esmentats a informació pública durant trenta dies, a efectes de presentació 
d’al·legacions i reclamacions.

L’expedient es podrà consultar a les oficines del Consorci de la Vall del Ges, Oris 
i Bisaura, de dilluns a divendres de nou a catorze hores, durant el termini d’infor-
mació pública que serà de trenta dies hàbils a comptar des de la darrera publicació 
d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Les al·legacions o reclamacions, si s’escau, es podran presentar al Consorci de la 
Vall del Ges, Orís i Bisaura, dintre del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans 
que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú.

Torelló, 5 de maig de 2010

maRC fONTSERè I CaNDELL

President

PG-268473 (10.127.115)
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AJUNTAMENTS

ALÀS I CERC

EDICTE
de l’Ajuntament d’Alàs i Cerc, sobre un pla d’ordenació urbanística municipal.

De conformitat amb el que disposa l’article 72.2 del TRLUC queden suspeses la 
tramitació i concessions de llicència, per termini d’un any en els àmbits identificats 
gràficament en què les noves determinacions comportin una modificació del règim 
urbanístic amb el següent abast:

- Plans urbanístics derivats concrets, projectes de gestió urbanística i urbanització 
complementaris.

- Projectes de parcel·lació de terrenys.
- Edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions.
- Instal·lacions o ampliacions d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 

municipals connexes establerts per la legislació sectorial.

Queden exemptes d’aquestes suspensió les següents actuacions:
- Obres de manteniment i millora
- Obres de reforma interior que no suposi un canvi d’ús.
- Obres que afectin a la consolidació de l’estructura que no suposi un augment 

de volumetria o canvi d’ús.

Alàs, 26 d’abril de 2010

baRTOmEU maJORaL mOLINé

Alcalde

PG-268451 (10.127.093)

ADMINISTRACIÓ LOCAL



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.2010 37639

Administració local

ALÀS I CERC

EDICTE
de l’Ajuntament d’Alàs i Cerc, sobre aprovació d’un pla d’ordenació urbanística 
municipal.

Es fa saber que el Ple d’aquest Ajuntament va acordar, en sessió ordinària de 26 
de març de 2010, aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística del municipi 
de Alàs i Cerc (Alt Urgell).

També va acordar suspendre la tramitació de llicències per termini d’un any en 
els termes que consten a l’expedient.

S’obre el termini d’informació pública pel període de dos mesos, en el transcurs 
del qual totes les persones interessades podran fer ús del seu dret de presentar les 
al·legacions oportunes, a les oficines de l’ajuntament, segons la tramitació que 
preveu el Decret Legislatiu 1/2006, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme.

Contra l’acord d’aprovació inicial del POUM no es pot presentar cap mena de 
recurs per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat.

Contra la suspensió de llicències que posa fi a la via administrativa es pot inter-
posar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva 
publicació; alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar 
des del dia següent al de la seva publicació.

Alàs, 26 d’abril de 2010

baRTOmEU maJORaL mOLINé

Alcalde

PG-268452 (10.127.094)
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Administració local

ALFARRÀS

EDICTE
de l’Ajuntament d’Alfarràs, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres.

El Ple de l’Ajuntament en sessió del 12 d’abril de 2010, va acordar el següent:
1r. Aprovar definitivament el “Projecte executiu d’instal·lació d’una nova xarxa 

d’abastament d’aigües a Alfarràs”, redactat per l’enginyer Oriol Mor Viladrosa, 
amb un pressupost d’execució per contracta de 248.312,08€.

La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.

Alfarràs, 4 de maig de 2010

JOSEP maRIa TORRELLES JUVILLà

Alcalde

PG-268402 (10.127.048)
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Administració local

ALTAFULLA

EDICTE
de l’Ajuntament d’Altafulla, sobre aprovació d’un reglament.

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla, en sessió ordinària celebrada el dia 30 d’abril 
de 2010, va adoptar l’acord d’aprovar, amb caràcter inicial, el Reglament regulador 
de la Biblioteca Municipal i els seus serveis.

La qual cosa es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies mitjan-
çant la publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i tauler d’anuncis de la 
Corporació als efectes de formulació de reclamacions i al·legacions.

Transcorregut aquest termini d’informació pública, sense que s’hagi presentat 
cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Altafulla, 6 de maig de 2010

JOSEP m. gENé I TORRELL

Alcalde

PG-268468 (10.127.108)
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Administració local

ALTAFULLA

EDICTE
de l’Ajuntament d’Altafulla, sobre modificació d’uns estatuts.

El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla, en sessió ordinària celebrada el dia 30 d’abril 
de 2010, va adoptar l’acord d’aprovar, amb caràcter inicial, la modificació dels 
estatuts de l’empresa mixta Aigües d’Altafulla, S.A.

La qual cosa es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies mitjan-
çant la publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i tauler d’anuncis de la 
Corporació als efectes de formulació de reclamacions i al·legacions.

Transcorregut aquest termini d’informació pública, sense que s’hagi presentat 
cap reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Altafulla, 6 de maig de 2010

JOSEP m. gENé I TORRELL

Alcalde

PG-268469 (10.127.109)
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Administració local

ASCÓ

EDICTE
de l’Ajuntament d’Ascó, sobre contractació de personal.

D’acord amb el que disposa l’article 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, es 
fa públic que per Decrets de l’Alcaldia núm. 58/2010 de 4 de maig, s’ha contractat 
amb caràcter urgent a les següents persones:

Sra. Carmen Gracia Delgado, com a Netejadora, a partir del dia 5 de maig de 
2010 durant 4 mesos i jornada laboral de 25 hores setmanals.

Sra. Flora Reyes Alegret, com a Peó, a partir del dia 5 de maig de 2010 durant 4 
mesos i jornada laboral complerta.

Sr. Rodrigo Serrano Teran, com a Monitor del Punt d’Informació Juvenil, a partir 
del dia 8 de maig de 2010, amb contracte d’obra o servei “Realització de les activi-
tats programades per la dinamització del Punt d’Informació Juvenil al municipi” i 
jornada laboral de 8 hores setmanals.

Ascó, 4 de maig de 2010

RafaEL VIDaL IbaRS

Alcalde

PG-268464 (10.127.103)
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Administració local

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

EDICTE
de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, sobre aprovació inicial d’un projecte 
d’obres.

El ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 4 de maig de 2010, va adoptar 
l’acord següent:

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte tècnic relatiu a les obres d’infraes-
tructures d’edificis prefabricats al CEIP Gonçal Comelles.

SEGON.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies 
mitjançant edictes al BOP, DOGC, web municipal i taulell d’anuncis, durant els 
quals es podrà examinar i formular-hi les al.legacions que es creguin pertinents.

Avinyonet de Puigventós, 6 de maig de 2010

L’alcalde, signatura il·legible

PG-268494 (10.127.121)
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Administració local

BAGÀ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Bagà, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

Aprovat inicialment el projecte d’obres locals nomenat “EDIFICI DE SERVEIS 
– 1ª FASE DE COLL DE PAL”, per acord Plenari de data 3 de maig de 2010, es 
sotmet a informació pública per termini de TRENTA DIES, comptat des del dia 
següent al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província o 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L’esmentat projecte es sotmet a informació pública pel període de TRENTA dies 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya i al tauló d’anuncis de l’Ajuntament. Durant aquest termini 
podrà ser examinat per qualsevol interessat a les dependències municipals per 
tal que es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Bagà, 4 de maig de 2010

NICOLáS VISO aLamILLOS

Alcalde

PG-268454 (10.127.098)
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Administració local

BALAGUER

EDICTE
de l’Ajuntament de Balaguer, sobre aprovació inicial de la modificació puntual de 
normes subsidiàries.

L’Ajuntament Ple, en sessió de data 29 d’abril de 2010, va aprovar inicialment el 
projecte de revisió de Normes Subsidiàries de Planejament en matèria de densitat 
d’habitatge en règim de protecció pública en la zona 4 de Balaguer, redactat pels 
serveis tècnics municipals.

Així mateix es va acordar la suspensió de llicències de parcel·lació de terrenys 
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació 
o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
en els àmbits per als quals les noves determinacions comportin modificació del 
règim urbanístic.

És per això que s’exposa al públic el present acord pel termini d’un mes, a efecte 
que els interessats hi puguin interposar les al·legacions i reclamacions oportunes. 
En cas que no se’n produeixi cap, l’acord esdevindrà aprovat provisionalment, 
sense que calgui adoptar-ne cap de nou. Els llocs on es pot consultar l’expedient 
és a l’Ajuntament de Balaguer, Secretaria, Pl. Mercadal 1 i per via telemàtica a la 
pàgina web de l’Ajuntament: www.balaguer.net: Àrees i departaments, urbanisme, 
planejament general en tràmit.

Balaguer, 3 de maig de 2010

mIqUEL agUILà baRRIL

Alcalde

PG-268419 (10.127.073)
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Administració local

BALENYÀ

EDICTE
de l’Ajuntament de Balenyà, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 14 d’abril de 2010, ha aprovat inicialment 
el Projecte d’intervenció integral en el nucli antic dels Hostalets de Balenyà.

De conformitat amb el que preveu l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, el projecte i l’expedient instruït a l’efecte se sotmeten a informació 
pública i a audiència dels interessats durant el termini de trenta dies hàbils. Aquest 
termini comença a comptar a partir del dia hàbil següent al de la darrera publica-
ció d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Si en el decurs del termini d’exposició pública no es presenten reclamacions ni 
al·legacions, l’aprovació inicial del projecte s’entendrà elevada a definitiva sense 
necessitat d’adoptar cap més acord.

El projecte i l’expedient podran ser consultats a l’Ajuntament de Balenyà, al carrer 
de la Pista, número 2, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i en horari de 
tarda els dilluns de 17.00 a 19.30 hores.

Balenyà, 26 d’abril de 2010

TOmàS gIRVENT I OLIVa

Alcalde

PG-267491 (10.127.118)
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Administració local

BARCELONA.
INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS

ANUNCI
de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, pel qual es fa pública una 
resolució d’adjudicació d’un contracte d’obres.

Resolució de l’Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona, per la qual es fa 
pública l’adjudicació de la Contractació de les obres d’ampliació del Parc del Turó 
del Putget als terrenys situats al carrer Manacor, a la ciutat de Barcelona.

Mitjançant aquesta resolució es fa pública la resolució d’adjudicació de l’expedient 
de contractació que s’indica a continuació:

1. Entitat Adjudicadora:
a) Organisme: Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.
b) Número d’expedient: 10/055

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Contractació de les obres d’ampliació del Parc del Turó 

del Putget als terrenys situats al carrer Manacor, a la ciutat de Barcelona.
b) Data on es va publicar l’anunci de licitació:
I. Perfil del contractant: 24/02/2010
II. BOP: 24/02/2010

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: diversos criteris de selecció.
4. Pressupost base de licitació: 1.312.050,00 (IVA exclòs).

5. Adjudicació:
a) Data: 04/05/2010
b) Adjudicatari: Acsa Obras e Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d’adjudicació: 1.445.879,68 € (IVA inclòs).

Barcelona, 4 de maig de 2010

P. D. (23/10/2009)

SILVIa RUIz DE VaLDIVIa I maRTíN

Secretària delegada accidental

PG-268404 (10.127.051)
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Administració local

BARCELONA.
INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS

ANUNCI
de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, pel qual es fa pública una 
resolució d’adjudicació d’un contracte d’obres.

Resolució de l’Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona, per la qual es fa 
pública l’adjudicació de la Contractació de les obres de rehabilitació de la Plaça 
Sagrada Família de la ciutat de Barcelona.

Mitjançant aquesta resolució es fa pública la resolució d’adjudicació de l’expedient 
de contractació que s’indica a continuació:

1. Entitat Adjudicadora:
a) Organisme: Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.
b) Número d’expedient: 10/054

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Contractació de les obres de rehabilitació de la Plaça 

Sagrada Família de la ciutat de Barcelona.
b) Data on es va publicar l’anunci de licitació:
I. Perfil del contractant: 24/02/2010.
II. BOP: 24/02/2010.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: diversos criteris de selecció.

4. Pressupost base de licitació: 653.414,66 € (IVA exclòs).

5. Adjudicació:
a) Data: 04/05/2010
b) Adjudicatari: Moix, Serveis i Obres, SL.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d’adjudicació: 720.062,96 € (IVA inclós).

Barcelona, 4 de maig de 2010

P. D. (23/10/2009)

SILVIa RUIz DE VaLDIVIa I maRTíN

Secretària delegada accidental

PG-268403 (10.127.050)
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Administració local

BARCELONA.
INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS

ANUNCI
de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, pel qual es fa pública una 
resolució d’adjudicació d’un contracte d’obres.

Resolució de l’Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona, per la qual es fa 
pública l’adjudicació de la Contractació de les obres de rehabilitació del Parc del 
Clot a la ciutat de Barcelona.

Mitjançant aquesta resolució es fa pública la resolució d’adjudicació de l’expedient 
de contractació que s’indica a continuació:

1. Entitat Adjudicadora:
a) Organisme: Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.
b) Número d’expedient: 10/053

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Contractació de les obres de rehabilitació del Parc del 

Clot a la ciutat de Barcelona.
b) Data on es va publicar l’anunci de licitació:
I. Perfil del contractant: 24/02/2010
II. BOP: 24/02/2010

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: diversos criteris de selecció.

4. Pressupost base de licitació: 2.026.765,93 € (IVA exclòs).

5. Adjudicació:
a) Data: 04/05/2010
b) Adjudicatari: UTE Elecnor, S.A. - EHISA Construcciones y Obras, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d’adjudicació: 2.233.496,06 € (IVA inclós).

Barcelona, 4 de maig de 2010

P. D. (23/10/2009)

SíLVIa RUIz DE VaLDIVIa I maRTíN

Secretària delegada accidental

PG-268405 (10.127.053)
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Administració local

BARCELONA. 
INSTITUT MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS

ANUNCI
de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, pel qual es fa pública una 
resolució d’adjudicació d’un contracte d’obres.

Resolució de l’Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona, per la qual es fa 
pública l’adjudicació de la Contractació de les obres de rehabilitació del Parc de les 
Aigües del Guinardó a la ciutat de Barcelona.

Mitjançant aquesta resolució es fa pública la resolució d’adjudicació de l’expedient 
de contractació que s’indica a continuació:

1. Entitat Adjudicadora:
a) Organisme: Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.
b) Número d’expedient: 10/052

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Contractació de les obres de rehabilitació del Parc de 

les Aigües del Guinardó a la ciutat de Barcelona.
b) Data on es va publicar l’anunci de licitació:
I. Perfil del contractant: 24/02/2010
II. BOP: 24/02/2010

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: diversos criteris de selecció.

4. Pressupost base de licitació: 1.357.978,03 (IVA exclòs).

5. Adjudicació:
a) Data: 04/05/2010
b) Adjudicatari: Urbaser S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d’adjudicació: 1.496.649,32 € (IVA inclòs).

Barcelona, 4 de maig de 2010

P .D. (23/10/2009)

SILVIa RUIz DE VaLDIVIa I maRTíN

Secretària delegada accidental

PG-268406 (10.127.054)
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Administració local

BERGA

EDICTE
de l’Ajuntament de Berga, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

PROCEDIMENT
PROJECTE D’OBRA MUNICIPAL PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L’EQUIPA-
MENT CULTURAL ANNEX AL TEATRE DE BERGA

ANTONI PÉREZ I ZÚÑIGA, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que 
ha esdevingut aprovat definitivament Projecte d’obra municipal per a la construcció 
de l’equipament cultural annex al teatre de Berga, redactat pels arquitectes Ramon 
Subirana i Jové i Aturo de Visa Jambrina, i que presenta un pressupost d’execució 
per contracte de un milió cinc-cents setanta mil nou-cents seixanta-nou euros amb 
seixanta-tres cèntims d’euro (1.570.969,63.-€)

RECURSOS PROCEDENTS CONTRA L’ACTE NOTIFICAT

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i és susceptible d’impug-
nació separada per mitjà de recurs contenciós administratiu, davant dels jutjats 
del contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. L’acte es 
podrà recórrer facultativament per mitjà de recurs de reposició en el termini d’un 
mes davant de l’òrgan que va dictar-lo o en el seu delegant, quan l’acte es dicti per 
delegació, presentant la interposició d’aquest recurs efecte impeditiu per accedir a 
la jurisdicció contenciosa administrativa, mentre no transcorri el seu termini per a 
resoldre i notificar i que serà d’un mes. Tanmateix, es podrà interposar qualsevol 
altre recurs que es consideri ajustat a dret.

Berga, 6 de maig de 2010

aNTONI PéREz I zúñIga

Secretari

PG-268425 (10.130.074)
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Administració local

BLANES

EDICTE
de l’Ajuntament de Blanes, sobre aprovació inicial de l’avantprojecte d’una or-
denança.

El Ple de l’Ajuntament de Blanes va aprovar inicialment en la sessió de data 
26 d’abril de 2010 l’avantprojecte d’Ordenança Municipal de protecció, control i 
tinença d’animals que es sotmet a informació pública, durant el termini de trenta 
dies, mitjançant la publicació de l’edicte corresponent al BOP de Girona al DOGC, 
al diari El Punt i al tauler d’anuncis de la Corporació perquè es puguin formular 
reclamacions i/o suggeriments dins de l’esmentat termini.

Cal assenyalar que, si no es formulen al·legacions durant el termini d’informació 
pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, de conformitat amb allò 
que preveu l’article 65 del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals.

L’expedient es podrà consultar tots els dies laborables en horari d’oficina al 
departament de Secretaria/Serveis Jurídics, situat al passeig de dintre núm. 29 de 
Blanes

Blanes, 29 d’abril de 2010

JOSEP TRIaS I fIgUERaS

Alcalde

PG-268376 (10.127.087)
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Administració local

CAMBRILS

EDICTE
de l’Ajuntament de Cambrils, sobre provisió de places.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 23 d’abril de 2010, va aprovar 
la convocatòria que regirà el següent procés de selecció:

- 1 plaça d’agent de la policia local, funcionari de carrera, administració especial, 
grup C, subgrup C2 a cobrir pel sistema de concurs-oposició lliure.

Les bases que regiran aquesta convocatòria són les aprovades per la Junta de 
Govern Local de data 13/11/2008, publicades al BOPT 273 de 25/11/2008, correcció 
d’errada publicada al BOPT 29 de 5/2/2009 i modificació de bases per la Junta de 
Govern Local de data 23/4/2010 publicades al BOPT 103 de 6/5/2010.

Aquestes bases es troben inserides en el tauler d’edictes municipal i es poden 
consultar a l’adreça electrònica: http://www.cambrils.org (Recursos Humans: Pro-
cessos de selecció), així com les bases generals. Les instàncies es presentaran dins 
el termini de 20 dies naturals comptats des de l’endemà de la última publicació de 
l’anunci de la última convocatòria en el DOGC o BOE.

Cambrils, 6 de maig de 2010

RObERT bENaIgES CERVERa

Alcalde

PG-268411 (10.127.061)
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Administració local

CAMBRILS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Cambrils, sobre aprovació d’unes bases d’atorgament 
d’ajuts.

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 16/04/2010 va aprovar les Bases per 
participar en el procés de selecció d’alumnes matriculats a la llar d’infants municipal 
de Cambrils, per accedir als ajuts per l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys 
que atorga el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que van ser 
publicades al BOP número 101 el dia 4 de maig de 2010.

Es fa públic per a informació general.

Cambrils, 4 de maig de 2010

RObERT bENaIgES CERVERa

Alcalde

PG-268407 (10.127.055)
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Administració local

CANOVELLES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Canovelles, sobre provisió de places.

L’Ajuntament de Canovelles procedeix a la convocatòria pública, mitjançant el 
sistema de concurs oposició lliure, per a la selecció, com a funcionari interí, d’un 
lloc de treball de Tècnic d’Administració General.

Les bases que regiran aquesta convocatòria s’han publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona núm. 107, de 5 de maig de 2010.

El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals a partir del següent a 
la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Canovelles, 5 de maig de 2010

JOSé ORIVE VéLEz

Alcalde

PG-268474 (10.127.116)
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Administració local

CENTELLES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Centelles, sobre aprovació inicial d’una ordenança.

El Ple de l’Ajuntament de Centelles, en sessió ordinària del dia 29 d’abril de 2010, 
va adoptar, entre altres acords, aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora 
del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici a Centelles.

L’acord es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, a comptar 
a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci al BOP i al DOGC.

Durant aquest termini es podrà examinar l’expedient i les persones interessades 
podran presentar les al·legacions o reclamacions que creguin necessàries.

Es puntualitza que en el cas que no es presentin al·legacions o reclamacions, 
s’entendrà definitivament adoptat l’acord d’aprovació d’aquesta Ordenança.

Centelles, 4 de maig de 2010

mIqUEL aRISa COma

Alcalde

PG-268472 (10.127.114)
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Administració local

CREIXELL

ANUNCI
de l’Ajuntament de Creixell, sobre adjudicació definitiva d’un contracte d’obres.

Per acord de la Junta de Govern Local del 4 de maig de 2010, es va aprovar l’adjudi-
cació definitiva del contracte d’obres per la construcció del Proyecto de rehabilitación 
de la casa municipal de cultura de Creixell, fet que es publica als efectes de l’article 
135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Creixell,
b) Dependència que tramita l’expedient: Urbanisme
c) Número d’expedient: 2/2010

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Rehabilitació de la casa municipal de cultura de 

Creixell.
b) Termini d’execució: 6 mesos.

3. Tramitació i procediment.
a) tramitació: urgent
b) Procediment: obert, amb varis criteris de selecció.

4. Pressupost base de licitació: import de les obres 267.043,26€ més l’import de 
l’IVA que és de 42.726,92 €, que fan un total de 309.770,18 €.

5. Adjudicació Definitiva:
a) Data: 4 de maig de 2010
b) Contractista: Celso Portela Construccions, S.L.
c) Import d’adjudicació i altres criteris d’adjudicació:
1- Millores a l’execució de l’obra: valorades amb un import de 58.169,76 €, con-

sistents en l’execució de les indicades a l’oferta.
2- Persones a ocupar en l’obra: 28.
3- Baixa econòmica: S’adjudica definitivament el contracte per un import de 

263.037,60 € més 42.083,01 € d’IVA, que fa un total de 305.123,62 €, suposant una 
baixa en el preu de licitació d’un 1,5 %.

4- Foment a la contractació de persones en situació legal d’atur: 17 persones.
5- Termini de garantia: 3 anys de garantia.
6- Equip tècnic adscrit a l’obra de manera permanent: 1 tècnic superior, 1 tècnic 

grau mig.

Sense menyscapte de la resta d’extrems derivats del plec de condicions i d’altres 
documents i disposicions, rectors de la contractació.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix inter-
posar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva 
publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent de la seva publicació.

Creixell, 10 de maig de 2010

TEODORO fUSTER CORTéS

Alcalde

PG-268586 (10.131.027)
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Administració local

DAS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Das, sobre exposició pública d’un plec de clàusules.

Havent estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 27 d’abril 
de 2.010 el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques pel qual es regirà la concessió demanial, i proposicions dels candidats a 
concessionari, per l’explotació del Bar – Cafeteria municipal, que es tramita amb 
caràcter d’urgència, així com la convocatòria del concurs corresponent, a la Secre-
taria d’aquest Ajuntament, es troben exposats al públic pel termini de 15 dies als 
efectes del seu examen i presentació d’al·legacions en el seu cas.

Das, 6 de maig de 2010

LLUíS OTERO I COmaS

Alcalde president

PG-268718 (10.131.007)
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Administració local

FIGUERES

ANUNCI
de l’Ajuntament de Figueres, sobre informació pública d’un plec de clàusules 
administratives particulars.

Per acord de la Junta de Govern Local de 15 de març de 2010 es va aprovar 
inicialment el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació, per 
procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, el “Contracte administratiu 
de col·laboració en la gestió dels expedients sancionadors per infraccions a la nor-
mativa de trànsit vial urbà”. S’exposa a informació pública pel termini de vint (20) 
dies hàbils a comptar de la publicació d’aquest anunci al DOGC i BOP a fi que es 
puguin presentar reclamacions d’acord amb l’establert a l’article 277.1 del Text refós 
de la Llei de Règim Municipal i de Règim Local de Catalunya, quedant aprovat 
definitivament en cas de no presentar-se reclamacions. El plec es pot consultar al 
Servei de Contractació (Plaça Ajuntament, 12, 2n pis) i al perfil del contractant del 
web municipal www.figueresciutat.com.

Figueres, 29 d’abril de 2010

SaNTIagO VILa VICENTE

Alcalde president

PG-268723 (10.131.008)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.2010 37661

Administració local

FIGUERES

ANUNCI
de correcció d’errades a l’Anunci de l’Ajuntament de Figueres publicat al DOGC 
núm. 5617, de 28.4.2010.

Anunci sobre correcció d’una errada a la plantilla de personal de l’any 2010, que 
es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de data 28 d’abril de 2010, número 
5617.

Plantilla de personal funcionari

-En lloc de dir :
Plaça: tècnic especialista
Grup: C
Subgrup: C1
Nombre de places 1
Nombre de vacants:1

-Ha de dir
Plaça: tècnic especialista
Grup: B
Subgrup: A2
Nombre de places:1
Nombre de vancants:1

Figueres, 5 de maig de 2010

SaNTIagO VILa VICENTE

Alcalde president

PG-268724 (10.131.009)
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Administració local

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

EDICTE
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, sobre modificació d’un pla metro-
polità.

El Ple municipal, en la sessió del dia 27 d’abril de 2010, va aprovar inicialment 
la Modificació puntual de Pla general metropolità per a la concreció de l’ús i dels 
paràmetres d’edificació d’un equipament destinat a centre de les arts – escola de 
música al sector de “Can Trinxet”, que comporta la modificació de la fitxa núm. 92 
del Text refós del Pla especial de protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA) 
situat al carrer de Santa Eulàlia, núm. 206-212 d’aquesta ciutat, redactat pels serveis 
tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, podent-se examinar la 
documentació del projecte i l’expedient al departament d’Urbanisme d’aquesta 
Secretaria General (c. Migdia, 5-7, 5a planta), durant el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la darrera data de publicació d’aquest Edicte al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; en 
hores d’oficina, a fi i efecte que quantes persones naturals o jurídiques es considerin 
afectades puguin presentar dins l’esmentat termini, les al·legacions i documents 
que creguin convenients. En la web municipal www.l-h.cat. es pot consultar el 
projecte, d’acord amb l’article 98.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
d’aprovació de la refosa de la Llei d’urbanisme, modificada per la Llei 26/2009, de 
23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

L’Hospitalet de Llobregat, 3 de maig de 2010

aNa m. PRaDOS fERNáNDEz

Tinenta d’alcalde d’Urbanisme i Obres

PG-268567 (10.131.004)
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Administració local

LLERS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Llers, sobre adjudicació d’un contracte d’obres.

Per acord de ple de data 27 d’abril de 2010, es va elevar a definitiva l’adjudicació 
provisional del contracte per a la realització de les obres incloses en el “Projecte 
d’abastament d’aigua en alta des de Figueres al CP 500, Hostalets de Llers i Llers. 
Fase 2. Desglossat núm.1”, fet que es publica als efectes de l’article 138 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Llers
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 4/2009
d) Direcció d’internet del perfil del contractant: www.ddgi.cat/llers

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Contracte d’obres.
b) Descripció de l’objecte: Abastament d’aigua en alta des de Figueres al C.P. 

500, Hostalets de Llers Fase 2. Desglossat núm. 1.
c) CPV: 45210000-9.
d) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: BOP, DOGC i perfil del contrac-

tant.
e) Data de publicació de l’anunci de licitació: 19/01/2010, 18/01/2010 i 

07/01/2010

3. Tramitació, procediment.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.

4. Pressupost base de licitació: 419.909,98 IVA exclòs.

5. Adjudicació definitiva.
a) Data: 27/04/2010
b) Contractista: Antonio Casado y Cia S.L. (ACYCSA)
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Preu d’adjudicació: 390.991,08 euros i 62.558,57 euros d’IVA.

Llers, 29 d’abril de 2010

CaRLES fORTIaNa COSTa

Alcalde

PG-268372 (10.127.084)
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Administració local

LLORET DE MAR

EDICTE
de l’Ajuntament de Lloret de Mar, sobre provisió de places.

De conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió cele-
brada el dia 9 d’abril de 2010 i modificat per acord de la Junta de Govern Local, en 
sessió de data 23 d’abril de 2010, es convoca el concurs-oposició lliure per cobrir 
tres places d’Agent de la Policia Local, vacants a la plantilla de personal funcionari 
d’aquest Ajuntament.

Les Bases amb les Condicions que regeixen aquesta convocatòria, apareixen 
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 74, data 20/04/2010, 
i la modificació de les mateixes en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 80, de data 28/04/10.

Les instàncies adreçades a l’Alcalde-President de la Corporació, es presentaran 
a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana, durant el termini de vint (20) dies 
naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest Edicte en el 
DOGC, i s’haurà de manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions 
que s’exigeixen en les bases de la convocatòria. A la instància s’hi adjuntarà:

-Fotocòpia del DNI o del document oficial acreditatiu de la identitat.
-Fotocòpia de la titulació i dels permisos requerits.
-Currículum acadèmic i professional.
-Documentació acreditativa dels mèrits que al·leguin per a la fase de concurs.
-Acreditació dels coneixements de llengua catalana i, si els/les aspirants no són 

de nacionalitat espanyola, de llengua castellana.
-Certificat mèdic oficial.
-Qualsevol altre documentació requerida a les bases específiques de la convo-

catòria.

Les instàncies també es podran presentar en la forma que determina l’article 38.4 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. Les instàncies que es presentin 
en les oficines de correus hauran d’anar en sobre obert perquè siguin datades i 
segellades abans de ser certificades.

Així mateix, les successives actuacions d’aquesta convocatòria es faran públiques 
en el BOP de Girona i/o en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Es fa públic per a general coneixement.

Lloret de Mar, 10 de maig de 2010

RafEL JOSEP gaRCIa I JImENEz

Secretari general

PG-268715 (10.131.006)
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Administració local

MATADEPERA

EDICTE
de l’Ajuntament de Matadepera, sobre aprovació d’un projecte d’obres.

La Junta de Govern local, en sessió ordinària de data 17 de març de 2010, va 
aprovar inicialment el projecte d’obra municipal titulat “Adequació i millora de les 
pistes de petanca municipals de Matadepera”

Atès que durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació 
ni reclamació, l’acord inicial ha esdevingut definitiu amb efectes des del dia 4 de 
maig de 2010.

Es fa públic , per a general coneixement, amb la indicació que contra aquest acord 
que és definitiu en via administrativa , es podrà interposar amb caràcter potestatiu 
recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició , en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós admi-
nistratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de la Província de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la 
notificació corresponent o bé des del dia següent a la publicació del present anunci 
al BOP i al DOGC.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci admi-
nistratiu – silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data 
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució – el termini per a 
la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des 
de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

Matadepera, 4 de maig de 2010

mIREIa SOLSONa I gaRRIga

Alcaldessa

PG-268466 (10.127.106)
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Administració local

OLESA DE MONTSERRAT

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, sobre aprovació inicial d’un reglament.

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en sessió plenària ordinària celebrada el 
dia 25 de març de 2010, va aprovar inicialment del Reglament de prestacions subs-
titutòries a les infraccions lleus a l’Ordenança Municipal de civisme i convivència 
ciutadana la part dispositiva de la qual es transcriu a continuació:

PRIMER.- Aprovar inicialment el plec del Reglament de prestacions substitutòries 
a les infraccions lleus de l’ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana 
a Olesa de Montserrat.

SEGON.- Sotmetre l’esmentat text a informació pública i audiència als interessats 
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis de la Corporació, i un diari de 
difusió en l’àmbit local, durant un termini de trenta dies, a comptar des del següent 
al de la darrera publicació del corresponent anunci en un dels diaris oficials indicats, 
als efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments.

TERCER.- Establir que finalitzat el citat termini d’informació pública, el Ple 
Municipal haurà de resoldre les al·legacions i suggeriments que es presentin. En 
cas de no presentar-se cap al·legació ni reclamació, el text citat es considerarà com 
a definitivament aprovat sense necessitat de cap nou acord plenari. Aprovat el text 
definitivament aquest entrarà en vigor després de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província, sempre que hagi transcorregut el termini de quinze 
dies hàbils als quals fa referència l’article 70.2, en relació a l’article 65.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

QUART.- Notificar aquest acord a Unitat de Secretaria, a l’Àrea de Governació, 
de Serveis a la Persona, de Drets a la Ciutadania i d’Urbanisme i Sostenibilitat i al 
Servei de municipal de mediació.

Olesa de Montserrat, 13 d’abril de 2010

OSCaR gONzáLEz baLLESTEROS

Secretari

PG-268408 (10.127.056)
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OLESA DE MONTSERRAT

ANUNCI
de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, sobre aprovació inicial de la modificació 
d’una ordenança.

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, en sessió plenària ordinària celebrada el 
dia 25 de febrer de 2010, va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança 
Municipal de circulació i seguretat viària.

Els acords adoptats i l’esmentada modificació de la ordenança provisionalment 
aprovada se sotmet a informació pública i audiència als interessats, durant un termini 
de trenta dies, a comptar des del següent al de la darrera publicació del corresponent 
anunci en un dels diaris oficials indicats, als efectes de presentació d’al·legacions 
i suggeriments. Durant aquest termini l’expedient romandrà exposat al públic per 
la seva consulta a la pàgina web municipal (www.olesam.cat), així com a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (Pl. Fèlix Figueras i Aragay s/n) i al departament de policia 
local (Anselm Clavé, 189) en l’horari d’atenció al públic.

Establir que finalitzat el citat termini d’informació pública, el Ple Municipal haurà 
de resoldre les al·legacions i suggeriments que es presentin. En cas de no presentar-
se cap al·legació ni reclamació, el text citat es considerarà com a definitivament 
aprovat sense necessitat de cap nou acord plenari. Aprovat el text definitivament 
aquest entrarà en vigor després de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial 
de la Província, sempre que hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils als 
quals fa referència l’article 70.2, en relació a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu no qualificat, no 
procedeix la interposició de qualsevol tipus de recurs.

Olesa de Montserrat, 13 d’abril de 2010

òSCaR gONzáLEz I baLLESTEROS

Secretari

PG-268409 (10.127.057)
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PALAFOLLS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Palafolls, sobre aprovació inicial d’un projecte.

Per Decret d’Alcaldia núm. 462/2010, de data 26 de març de 2010, es va aprovar 
inicialment el projecte “Prevenció d’incendis i recuperació de massa forestal de 
les urbanitzacions de Palafolls”, amb un pressupost d’execució per contracte de 
69.581,28 euros i 11.133,00 d’IVA.

Havent estat exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci al 
BOP i al tauler d’anuncis sense que s’hagin formulat al·legacions, s’entén aprovat 
definitivament.

La qual cosa es fa pública d’acord amb l’article 38.2 ROAS.

Palafolls, 26 d’abril de 2010

VaLENTí agUSTí I baSSa

Alcalde

PG-268450 (10.127.092)
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PALAFOLLS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Palafolls, sobre modificació d’un projecte d’obres.

Per Decret d’Alcaldia número 1494/2009 de 24 de novembre de 2009, es va aprovar 
inicialment la modificació del projecte d’obres per la urbanització dels accessos 
al nou institut en el sector 29, “Vall de la Riera Burgada”, redactat per l’enginyer 
municipal, Sr. Joan Bantí i Castañer, amb un pressupost d’execució per contracte 
de 355.255 €, IVA inclòs.

Havent estat exposat al públic pel termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci al 
BOP i al tauler d’anuncis sense que s’hagin formulat al·legacions, s’entén aprovat 
definitivament.

La qual cosa es fa pública d’acord amb l’article 38.2 ROAS.

Palafolls, 3 de maig de 2010

VaLENTí agUSTí I baSSa

Alcalde

PG-268492 (10.127.119)
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PALAFOLLS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Palafolls, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres.

Per acord del Ple de l’Ajuntament, de data 30 d’octubre de 2009, es va aprovar 
inicialment el Projecte bàsic i d’execució del projecte de substitució de canonades 
de la xarxa d’aigua potable de l’avinguda del Mar del barri de Sant Lluís, amb un 
pressupost d’execució de contracte de 248.677,92 euros IVA inclòs.

Havent estat exposat al públic pel termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci al 
BOP i al tauler d’anuncis sense que s’hagin formulat al·legacions, s’entén aprovat 
definitivament.

La qual cosa es fa pública d’acord amb l’article 38.2 ROAS.

Palafolls, 3 de maig de 2010

VaLENTí agUSTí I baSSa

Alcalde

PG-268493 (10.127.120)
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PORQUERES

EDICTE
de l’Ajuntament de Porqueres, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres.

Per Decret d’Alcaldia núm.195/2010, de 30 d’abril, s’ha aprovat definitivament 
el Projecte de millora de l’Itinerari 3 (ruta Can Morgat i Puig Clarà) en el seu pas 
per la GIV-5248 i el seu pas per la Riera de Can Morgat, promogut pel Consorci 
de l’Estany.

La qual cosa es fa pública en compliment de l’article 38.2 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals.

Si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la darrera 
publicació d’aquest anunci al BOP I DOGC..

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent d’aquella mateixa publicació.

Porqueres, 3 de maig de 2010

SaLVaDOR ROS I REIg

Alcalde

PG-268455 (10.127.100)
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PORQUERES

EDICTE
de l’Ajuntament de Porqueres, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres.

Per Decret d’Alcaldia núm. 194/2010, de 30 d’abril, s’ha aprovat definitivament 
el Projecte de Millora i condicionament dels camins del Pla de Can Morgat i de 
Porqueres, promogut pel Consorci de l’Estany.

La qual cosa es fa pública en compliment de l’article 38.2 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals.

Si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la darrera 
publicació d’aquest anunci al BOP I DOGC..

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent d’aquella mateixa publicació.

Porqueres, 3 de maig de 2010

SaLVaDOR ROS I REIg

Alcalde

PG-268456 (10.127.102)
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REUS

ANUNCI
de l’Ajuntament de Reus, sobre contractació d’un servei.

Aprovat per Decret de l’Alcalde de data 5 de maig de 2010, el plec de clàusules 
administratives particulars i tècniques que haurà de regir la contractació, mitjançant 
procediment obert, del servei consistent en el disseny, l’organització i la producció 
executiva de les edicions V, VI, VII i VIII del “Memorimage, Festival Internacional 
de Pel·lícules amb imatges d’arxiu”.

S’anuncia la licitació pública, d’acord amb les següents condicions:

1 Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de la informa-
ció:

a) Organisme: Ajuntament de Reus
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Aprovisionaments, Contrac-

tació i Patrimoni
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni
2) Domicili: Raval Santa Anna, 40
3) Localitat i Codi Postal : Reus, 43201
4) Telèfon: 977 010 008
5) Fax: 977 010 208
6) Correu electrònic: contractacio@reus.cat
7) Direcció de Internet al Perfil del contractant: www.reus.cat
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació:
El dia hàbil anterior a la data límit de presentació d’ofertes.
d) Número d’expedient: S-0016/2010

2 Objecte del contracte:
a) Tipus: Serveis
b) Descripció: Servei consistent en el disseny, l’organització i la producció exe-

cutiva de les edicions V, VI, VII i VIII del “Memorimage, Festival Internacional 
de Pel·lícules amb imatges d’arxiu”.

c) Divisió per lots i nombre: No es preveu
d) Lloc d’execució: Reus
e) Termini d’execució: La durada del contracte serà de 4 anys, prorrogable ex-

pressament per dues anualitats més, (dues pròrrogues d’un any cadascuna).
La celebració d’aquest Festival serà del 10 al 14 de novembre de 2010, i les dates 

que fixi l’Ajuntament de Reus per a les edicions dels anys 2011, 2012 i 2013, i del 
2014 i 2015, si es prorroga el contracte.

f) Admissió de prorroga: si
g) Establiment d’un acord marc: no
h) Sistema dinàmic d’adquisició: no
i)  CPV: 799552100-3

3 Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinari
b) Procediment: Obert
c) Subhasta electrònica: no
d) Criteris d’adjudicació: varis criteris d’adjudicació, segons l’annex 4 del plec.

4 Pressupost base de licitació:
El valor estimat del contracte (tenint en compte la durada inicial del contracte, 4 

anys, més les possibles pròrrogues d’1 any cadascuna; la durada total com a màxim 
serà de 6 anys) és de: 620.689,62€ (IVA exclòs), d’acord amb el següent detall:

Any 2010: 103.448,27 €
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Any 2011: 103.448,27 €
Any 2012: 103.448,27 €
Any 2013: 103.448,27 €
En totes les anualitats, més l’IVA al tipus legal vigent.

5 Garanties exigides:
Provisional: No s’exigeix, atesa a la naturalesa dels treballs .
Definitiva: Correspon al 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

6 Requisits específics del contractista:
a) Classificació, en el seu cas: (grups, subgrups i categoria)
D’acord amb l’article 54.1 de la LCSP, no és necessaria la classificació per a ce-

lebrar contractes de serveis compresos en al categoria 26 de l’annex 2 de la LCSP, 
la qual es refereix a contractes de serveis culturals.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional.
D’acord amb l’annex 6 del plec.
c) Altres requisits específics: D’acord amb l’annex 7 del plec de clàusules.

7 Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la 

publicació de l’anunci al DOGC.
b) Modalitat de presentació: Descrita a l’apartat 9.2 del plec de clàusules admi-

nistratives particulars.
c) Lloc de presentació:
1) Dependència: Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni de l’Ajun-

tament de Reus
2) Domicili: Raval Santa Anna 40, 1r pis
Horari: de 9:00 a 14:00 hores
3) Localitat i codi postal: Reus, 43201
4) Adreça electrònica: contractacio@reus.cat
d) Nombre previst d’empreses a les que es pretén convidar a presentar ofertes:
e) Admissió de variants: No s’admeten
f) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: 

2 mesos

8 Obertura d’ofertes:
a) Adreça: Carrer Sant Llorenç, nº 25. Hisenda Municipal.
b) Localitat i codi postal: Reus, 43201
c) Data i hora: S’indicarà en el perfil del contractant.

9 Despeses de publicitat.
1.000 euros, com a màxim

10 Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea:
No procedeix per raó de la quantia.

Reus, 5 de maig de 2010

JaUmE RENyER I aLImbaU

Secretari general

PG-268602 (10.131.029)
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RIPOLLET

EDICTE
de l’Ajuntament de Ripollet, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres.

Aprovat inicialment per Resolució de l’Alcaldia núm. 394/2010 de data 24 de març 
de 2010, el Projecte de les obres de “Instal·lació de sistemes per a l’estalvi d’aigua en 
el manteniment de zones verdes municipals”, amb un preu de contracte de 144.757,49 
€ (16% IVA inclòs), redactat per la societat Ingeniería Tecnología y Servicios del 
Agua y Medio Ambiente, SL, s’exposa al públic en tràmit d’urgència durant el ter-
mini de quinze dies, comptats a partir de la publicació del present Edicte al B.O.P. 
i al D.O.G.C., als efectes de que es puguin presentar les al·legacions o suggeriments 
que s’estimin convenients, a tenor del previst en l’article 37 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament, d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin formulat reclamacions 
i/o al·legacions, es tindrà per aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap 
altre acord de forma expressa.

Els documents que queden sotmesos a informació pública, es poden consultar 
al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Ripollet, situat al carrer Balmes, 
núm. 8, 1ª planta.

Ripollet, 6 de maig de 2010

JUaN PaRRaLEJO aRagONESES

Alcalde

PG-268577 (10.131.005)
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SALOU

ANUNCI
de l’Ajuntament de Salou, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres.

La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el 16 de març de 2010 adopta 
l’acord d’aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries de remodelació de la 
vorera nord del passeig Jaume I de Salou, per un pressupost d’execució per contracte 
de 676.296,41 € i un termini previst de realització de 8 mesos.

El projecte es troba exposat al públic a l’Ajuntament de Salou (Passeig 30 d’oc-
tubre, 4) de 9 a 14 hores i de dilluns a divendres, al Servei de Contractació (1a 
planta) durant el termini de 30 dies a comptar a partir de l’endemà de la publicació 
del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per tal que es 
puguin formular les al·legacions i reclamacions que es tinguin per convenients.

Salou, 18 de març de 2010

fRaNCISCO aLIJO mOyaNO

Secretari general

PG-268410 (10.127.059)
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SALT

EDICTE
de l’Ajuntament de Salt, sobre aprovació definitiva de la plantilla de personal per 
a l’any 2010.

De conformitat amb el que disposa l’art. 283.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, així com l’art. 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa pública la plantilla 
de personal d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2010.

PLANTILLA DE PERSONAL 2010

N: Nombre, V: Vacants; G: Grup

DENOMINACIÓ N V G
PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA
Cap gabinet d’alcaldia  ....................................................................1 - 
Adjunt/a gabinet d’alcaldia  .............................................................2 - 

PERSONAL DIRECTIU
Director/a àrea serveis personals  ...................................................1 1 A1
Director/a àrea serveis territorials ..................................................1 1 A1

FUNCIONARIS DE CARRERA
HABILITATS DE CARÀCTER NACIONAL
Sotsescala de secretaria
- Secretari/a  .....................................................................................1 - A1
Sotsescala d’Intervenció i Tresoreria
- Interventor/a  .................................................................................1 - A1
- Tresorer/a  ......................................................................................1 * A1
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
- Sotsescala tècnica  .........................................................................5 2 A1
- Sotsescala gestió ...........................................................................2 - A2
- Sotsescala administratius ...........................................................50 11 C1
- Sotsescala auxiliar (1) ...................................................................5 - C2
- Sotsescala subaltern ....................................................................10 3 AP
ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SOTSESCALA TÈCNICA
Tècnics Superiors
- Economista  ...................................................................................2 1 A1
- Arquitecte/a  ..................................................................................2 1 A1
- Assessor/a jurídic/a  ......................................................................1 1 A1
- Arxiver/a ........................................................................................1 1 A1
- Tècnic/a museu  .............................................................................1 - A1
- Tècnic/a ensenyament i llar d’infants ...........................................1 - A1
- Tècnic/a medi ambient  .................................................................1 1 A1
- Tècnic/a salut i qualitat vida  .........................................................1 1 A1
Tècnics Mitjans
- Arquitecte/a tècnic/a .....................................................................4 -  A2
- Enginyer/a tècnic/a ........................................................................2 1 A2
- Enginyer/a tècnic/a informàtic/a ...................................................1 1 A2
- Enginyer/a tècnic/a electrònic/a ....................................................1 1 A2
- Analista programador/a ................................................................1 1 A2
- Gestor/a tributari/a ........................................................................1 1 A2
- Tècnic/a mitjà de biblioteca  .........................................................2 1 A2
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DENOMINACIÓ N V G
Tècnics Auxiliars
- Delineant .......................................................................................4 2 C1
- Auxiliar biblioteca (4)  ..................................................................4 1 C1
- Prog. Informàtica (2) .....................................................................3 1 C1
Auxiliars tècnics
- Auxiliar de biblioteca  ...................................................................1 - C2
SOTSESCALA DE SERVEIS ESPECIALS
Classe: Policia Local
- Inspector/a .....................................................................................1 - A2
- Sotsinspector/a ..............................................................................1 - C1
- Sergent ...........................................................................................2 1 C1
- Caporal ..........................................................................................6 1 C2
- Agent ...........................................................................................42 7 C2
Classe: Comeses Especials
Tècnics Especialistes
- Encarregat/da B. Obres .................................................................1 1 C1
- Tècnic/a jardiner/a .........................................................................1 - C1
Auxiliars tècnics
- Inspector/a notificador/a ...............................................................1 1 C2
- Inspector/a via pública ..................................................................1 1 C2

PERSONAL LABORAL INDEFINIT

DENOMINACIÓ N V G
- Coordinador/a d’esports ................................................................1 - A1
- Director/a Ràdio Salt .....................................................................1 - A1
- Director/a projecte educatiu  .........................................................2 - A2
- Tècnic/a mig de cultura Coma Cros .............................................1 - A2
- Arquitecte/a tècnic/a .....................................................................1 1 A2
- Tècnic/a auxiliar sanitari...............................................................1 - C1
- Informador/a juvenil .....................................................................1 1 C1
- Locutor/a ràdio Salt .......................................................................2 - C1
- Educadors/es llar d’infants  .........................................................14 4 C1
- Coordinador/a de brigades ............................................................1 - C1
- Encarregat/da electricista ..............................................................1 - C1
- Encarregat/da jardineria ...............................................................1 - C1
- Monitor/a belles arts  .....................................................................1 1 C2
- Auxiliars llar d’infants (3) .............................................................6 2 C2
- Auxiliar administratiu factoria cultural .......................................1 - C2
- Coordinador/a oficial d óbres  ......................................................1 1 C2
- Oficial brigada d’obres  .................................................................5 - C2
- Oficial brigada electricitat ............................................................3 - C2
- Oficial brigada jardineria ..............................................................4 - C2
- Oficial xofer...................................................................................2 - C2
- Oficial xofer mecànic  ...................................................................1 - C2
- Ordenança .....................................................................................9 2 AP
- Operari/a  .......................................................................................3  - AP
- Netejador/a ....................................................................................1 - AP

*Aquesta plaça en base a l’establert a la disposició addicional tercera del Real 
Decret 1732/1994 de 29 de juliol i en virtut de la corresponent autorització de la 
Direcció General d’Administració Local, és desenvolupada per la persona titular 
de la plaça de tècnic economista.

(1) Tres de les places vacants d ádministratius (grup C1) es preveuen proveir 
per promoció interna. En conseqüència, ś extingiran tres places d áuxiliars admi-
nistratius (grup C2).
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(2) Les places d énginyer tècnic informàtic i enginyer tècnic electrònic (grup 
A2) es preveuen proveir per promoció interna. En conseqüència, ś extingiran dues 
places de programadors informàtics (grup C1).

(3) Dues de les places vacants d éducadors/es de la llar d´infants (grup C) es 
preveuen cobrir per promoció interna. En conseqüència, ś extingiran dues places 
d áuxiliars educadors/es (grup C2).

(4) La plaça vacant de tècnic auxiliar de biblioteca (grup C1) es preveu proveir 
per promoció interna. En conseqüència, ś extingirà la plaça d áuxiliar de biblioteca 
(grup C2).

GESTORA URBANÍSTICA NOUSALT, SL

PLANTILLA DE PERSONAL 2010

N: Nombre, V: Vacants; G: Grup

DENOMINACIÓ N V G
PERSONAL LABORAL INDEFINIT
- Gerent ............................................................................................1 1 A1
- Arquitecte/a tècnic/a .....................................................................1 1 A2
- Administratiu/ves .........................................................................2 2 C1

Salt, 30 d’abril de 2010

IOLaNDa PINEDa I baLLÓ

Alcaldessa

PG-268733 (10.131.010)
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SANT CELONI

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Celoni, sobre modificació d’un pla urbanístic.

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 4 de maig de 2010 ha 
aprovat inicialment la modificació puntual del pla general municipal d’ordenació 
de Sant Celoni relativa al canvi de classificació del sector Can Riera de l’Aigua a 
Sant Celoni, promoguda per l’Ajuntament.

Aquesta modificació i l’expedient de la seva raó romandran exposats al públic 
a l’àrea d’Entorn municipal al carrer Bruc, 26 i a la web de l’Ajuntament (www.
santceloni.cat) per un termini de quaranta-cinc dies, a comptar des de la darrera 
de les publicacions de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a un a un dels diaris de més divulgació 
en l’àmbit municipal. Durant aquest termini es podran formular les reclamacions 
i al·legacions que s’estimin adients.

Sant Celoni, 5 de maig de 2010

fRaNCESC DEULOfEU fONTaNILLaS

Alcalde

PG-268470 (10.127.111)
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SANT CELONI

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Celoni, sobre modificació d’un pla general.

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 4 de maig de 2010 ha 
aprovat inicialment la modificació puntual del pla general municipal d’ordenació 
de Sant Celoni, parc de bombers, Ca l’Alsina Nou a Sant Celoni, promoguda per 
l’Ajuntament.

Aquesta modificació i l’expedient de la seva raó romandran exposats al públic 
a l’àrea d’Entorn municipal al carrer Bruc, 26 i a la web de l’Ajuntament (www.
santceloni.cat) per un termini de quaranta-cinc dies, a comptar des de la darrera 
de les publicacions de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i a un a un dels diaris de més divulgació 
en l’àmbit municipal. Durant aquest termini es podran formular les reclamacions 
i al·legacions que s’estimin adients.

Sant Celoni, 5 de maig de 2010

fRaNCESC DEULOfEU fONTaNILLaS

Alcalde

PG-268471 (10.127.113)



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5628 – 13.5.201037682

Administració local

SANT MARTÍ VELL

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Martí Vell, sobre aprovació d’unes bases.

Anunci de l’Ajuntament de Sant Martí Vell referent a les bases específiques per 
a la cobertura d’una plaça d’administratiu/va inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació 
corresponent a l’any 2010.

Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 6 d’abril de 2010 es resol aprovar la convo-
catòria i les bases específiques per a la cobertura d’una plaça d’administratiu/va 
inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’any 2010.

El contingut íntegre de les esmentades bases es pot consultar al Butlletí Oficial 
de la província núm. 83, de 3 de maig de 2010.

El període de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptats a partir 
de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al BOE o al DOGC.

Sant Martí Vell, 4 de maig de 2010

m. àNgELS VILà SaSTRE

Alcaldessa

PG-268465 (10.127.105)
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SANT VICENÇ DE TORELLÓ

EDICTE
de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, sobre aprovació de la plantilla de 
personal.

D’acord amb l’article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, es publica la Plantilla de per-
sonal de l’Ajuntament per a l’exercici 2010, aprovada en la mateixa sessió del ple.

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE 
TORELLÓ 2010.

G= Grup; P= Places; V= Vacants.

 G P V
1. FUNCIONARIS
1.1 Funcionaris d’habilitació estatal
Secretari interventor A1 1 1
1.2 Escala d’administració general   
Administratiu C1 2 2
Auxiliar C2 4 1
1.3 Escala d’administració especial   
SOTS-ESCALA TÈCNICA   
Tècnic suport jurídic
i desenvolupament local A1 1 0
Arquitecte  A1 1 1
SOTS-ESCALA DE SERVEIS ESPECIALS   
Auxiliar de suport C2 1 0
Oficial 1era C2 1 0
Oficial 2ona AP 1 0
Personal d’oficis AP 4 1

2. LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS
Tècnics mitjans  3 3
Personal Qualificat  9 9
Auxiliar de suport  1 1

*2 places d’aux. d’adm. gral. a extingir

Contra l’aprovació definitiva del pressupost es pot interposar directament recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en Termini de dos mesos comptats des del següent 
al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província.

Sant Vicenç de Torelló, 10 de maig de 2010

JOaN SaDURNí CamPS

Alcalde

PG-268696 (10.130.042)
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SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

ANUNCI
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, sobre adopció de diversos acords.

En el Ple de l’Ajuntament de data 29 d’abril d’enguany, entre d’altres, es van 
prendre els següents acords:

Primer.- Aprovar la Creació del Consell Assessor Urbanístic Municipal de Santa 
Coloma de Cervelló (CAUSCC).

Segon.- Aprovar inicialment el “Reglament del Consell Assessor Urbanístic 
Municipal de Santa Coloma de Cervelló (CAUSCC), que s’adjunta com a Annex 
al present.

Tercer.- Sotmetre l’acord d’aprovació inicial i el projecte de norma a informació 
pública durant el termini de trenta (30) dies hàbils mitjançant anunci que s’ha d’in-
serir al BOP, al DOGC, a el Periódico i en el taulell d’anuncis de la Corporació, a 
fi de que es puguin formular al·legacions i reclamacions.

Quart.- En cas de no presentar-se al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esde-
vindrà definitiu sense cap més tràmit.

Santa Coloma de Cervelló, 4 de maig de 2010

fELIPE CaSTILLO VILLEgaS

Alcalde

PG-268453 (10.127.097)
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EL VENDRELL

EDICTE
de l’Ajuntament del Vendrell, sobre aprovació d’un projecte urbanístic.

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en la seva sessió del dia 3 de 
maig de 2010, el projecte d’urbanització dels carrers Sant Magí, Progrés, Montserrat i 
Pagesia Catalana, inclòs dins del Pla de millora urbana del centre històric del Vendrell, 
5a fase, redactat per l’empresa Saem Enginyeria, SL, per un import d’execució de 
contracte d’1.442.096,40 euros iva exclòs, s’exposa al públic per un termini de 30 
dies per tal que pugi ser examinat i formular-se les al·legacions que es considerin 
adients, amb l’advertiment que si transcorregut aquest termini no s’ha presentat cap 
reclamació s’entendrà definitivament aprovat sense ulterior acord exprés.

El Vendrell, 6 de maig de 2010

bENET JaNé PaLaU

Alcalde president

PG-268426 (10.130.075)
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VILAFRANCA DEL PENEDÈS

EDICTE
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, sobre modificació de la plantilla de 
personal.

El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió celebrada el dia 27 
d’abril de 2010 va adoptar un acord de modificació de la plantilla del personal al 
servei de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per a l’any 2010, segons el detall 
següent:

PERSONAL FUNCIONARI
Amortització de places
- Amortitzar dues places d’agent de la Policia Local, grup C2, escala d’adminis-

tració especial, subescala serveis especials, policia local i vigilants, agents.
Creació de places
- Crear dues places de caporal de la Policia Local, grup C2, escala d’administració 

especial, subescala serveis especials, policia local i vigilants, caporals.

PERSONAL LABORAL
- Crear una plaça de Tècnic en Mercats, grup A2, tècnic mig.

Segon.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès per a l’any 2010, en el sentit de crear un lloc de Tècnic 
en Mercats, adscrit al Servei de Comerç, Fires i Mercats, tal i com a es detalla a 
continuació:

G=GRUP; N=NUM. LLOCS; C=CD; E=CE

DENOMINACIÓ G N C E
Lloc de treball reservat a personal laboral
- Tècnic/a en Mercats ........................................................ A2 1 20 1.985,51
(Adscrit al servei de Comerç, Fires i Mercats)

L’expedient resta a exposició pública pel termini de quinze dies, durant els quals 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat 
definitivament si no n’hi haguessin.

Vilafranca del Penedès, 29 d’abril de 2010

PERE REgULL RIba

Alcalde

PG-268371 (10.127.083)
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VILALBA SASSERRA

EDICTE
de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, sobre aprovació inicial d’una ordenança.

En data 16 de març de 2010 en sessió ordinària del Ple s’ha aprovat inicialment la 
proposta d’Ordenança municipal reguladora de l’administració electrònica.

Es sotmet l’expedient als tràmits d’informació pública per un període de 30 
dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments, comptats a 
partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, publicat en el BOPB núm. 105 de data 3 de maig de 2010.

S’acorda un cop publicat al BOPB publicar-ho en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya, en un mitjà de comunicació escrita diària i al taulell d’anuncis 
de l’Ajuntament.

Es disposa que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament 
a la seva publicació.

Es comunicarà el contingut dels acords adoptats i el text de l’ordenança a l’Ad-
ministració General de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.

Vilalba Sasserra, 5 de maig de 2010

CaTaLINa mayOL I mONDELLy

Alcaldessa

PG-268378 (10.127.089)

*
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CONSELL GENERAL
D’ARAN

CONSELH GENERAU D’ARAN

EDICTE
del Consell General d’Aran, sobre la licitació d’un contracte d’obres.

El Conselh de Govèrn del Conselh Generau d’Aran, en sessió ordinària de 6 d’abril 
de 2010, va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives 
particulars, així com la convocatòria simultània de la tramitació ordinària del pro-
cediment obert per a la contractació de les obres que es detallen a continuació:

1. Entitat adjudicatària.
a) Organisme: Conselh Generau d’Aran.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria de la corporació.
c) Número d’expedient: CGA 2010/002/ÒBR-PD (MMN).

2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Realització de les obres del “Parc de Visualització de 

Fauna d’Aran, Fase VI”, integrada pels projectes tècnics de “Condicionament interior 
d’edifici existent per al museu de la fauna autòctona del Portilhon” i “Instal·lacions 
interiors i de condicionament exterior de l’edifici de serveis del parc de visualització 
de fauna d’Aran”, aprovats pel Conselh de Govèrn de 19 d’octubre de 2009 i publicats 
el primer al BOP de Lleida núm. 157, de 7 de novembre de 2009 i al DOGC núm. 
5504, de 12 de novembre de 2009, i el segon al BOP de Lleida núm. 158, de 10 de 
novembre de 2009 i al DOGC núm. 5504, de 12 de novembre de 2009.

b) Lots: No procedeix.
c) Lloc d’execució: Val d’Aran.
d) Termini d’execució: 9 mesos des de l’acta de comprovació del replanteja-

ment.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Mesa de contractació: sí.
d) Criteri d’adjudicació: Oferta econòmica més avantatjosa. Per a la valoració 

de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa 
s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació que es puntuaran de la següent forma:

- Oferta econòmica: es valorarà fins un màxim de 100 punts.
- Oferta tècnica: es valorarà fins un màxim de 100 punts. Aquest apartat es 

desglossa en:
- Memòria i programa de treball: es valorarà amb un màxim de 40 punts.
- Millores del projecte: es valorarà amb un màxim de 50 punts.
- Qualitat a obtenir i programa d’actuacions mediambientals: es valorarà amb 

un màxim de 10 punts.

4. Pressupost base de la licitació.
a) Tipus de licitació: 550.862,07€ IVA exclòs.
b) IVA corresponent: 88.137,93€ (16%). S’haurà d’indicar com a partida inde-

pendent l’import de l’IVA que haurà de suportar el Conselh Generau d’Aran.
c) Preu del contracte: 639.000,00€ (Tipus + IVA)

5. Garanties.
a) Garantia provisional: 16.525,86€.
b) Garantia definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs.

6. Obtenció de documentació i informació.
a) Documentació: a la seu del Conselh Generau d’Aran [passeg dera Libertat, 16, 

25530 Vielha; telèfon 973/64.18.01] de 8 a 15 hores de tots els dies hàbils, excepte 
dissabtes, durant el termini de presentació de propostes (secretaria@aran.org).
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b) Perfil del Contractant: http://perfilcontractantaran.semicinternet.com/. En 
aquesta adreça també es podrà descarregar els projectes tècnics de l’obra durant el 
període de presentació de proposicions.

c) Data límit d’obtenció de la documentació: fins 5 dies de la data de presentació 
de propostes.

d) Responsables del projecte tècnic: Marc Guillén Casals (sortecsl@terra.es) i 
Marta Bunyesch Martimpé (m.bunyesch@aran.org)

7. Requisits específics del licitador:
a) Classificació: Grup C, subgrup 4, categoria c.
Grup C, subgrup 6, categoria c.
Grup I, subgrup 9, categoria b.
Grup J, subgrup 4, categoria a.
b) Altres requisits: els establerts a la clàusula sisena del Plec de clàusules admi-

nistratives particulars (solvència econòmica, financera i tècnica).

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: en el termini dels vint-i-sis (26) dies naturals 

posteriors, a comptar des de l’endemà d’aquest anunci al DOGC i al perfil del 
contractant.

b) Documentació a presentar: consultar el Plec de clàusules administratives 
particulars. La proposta econòmica s’ajustarà al model inclòs a l’annex I del Plec 
de clàusules.

c) Lloc de presentació: Registre General del Conselh Generau d’Aran, Passeg 
dera Libertat, 16, 25530 Vielha.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 
durant els tres (3) mesos següents a l’obertura de les ofertes.

9. Obertura de les ofertes.
a) Lloc: seu del Conselh Generau d’Aran.
b) Data: el tercer dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació 

de propostes, sens perjudici del que disposa el paràgraf quart de la clàusula vuitena, 
cas en el qual el termini per a l’obertura de pliques es computarà des del dia de 
recepció de la documentació, excepte –en tots dos casos- si és dissabte o festiu en 
que l’acte es produirà a la mateixa hora del dia hàbil immediatament posterior.

c) Hora: les 12 hores.

10. Despeses d’anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 
1.000€.

11. Exposició al públic dels plecs.
S’exposen al públic per un termini de 20 dies naturals comptats des del dia se-

güent de la publicació d’aquest anunci. En el cas que es formulin reclamacions, la 
convocatòria de la present licitació restaria ajornada fins la seva resolució per l’òrgan 
competent del Conselh Generau d’Aran. La no presentació de reclamacions a la fi 
del termini implicarà la seva aprovació definitiva de manera automàtica.

Vielha, 6 d’abril de 2010

fRaNCéS X. bOya aLÓS

Síndic d’Aran

PG-268377 (10.127.088)
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CONSELH GENERAU D’ARAN

EDICTE
deth Conselh Generau d’Aran, sus era licitacion d’un contracte d’òbres.

Eth Conselh de Govèrn deth Conselh Generau d’Aran, en session ordinària de 
6 d’abriu de 2010, aprovèc er expedient de contractacion e eth Plec de clausules 
administratives particulares, atau coma era convocatòria simultanèa dera trami-
tacion ordinària deth procediment dubèrt entara contractacion des òbres que se 
detalhen ara seguida:

1. Entitat adjudicatària.
a) Organisme: Conselh Generau d’Aran.
b) Dependéncia que tramite er expedient: Secretaria dera corporacion.
c) Numerò d’expedient: CGA 2010/002/ÒBR-PD (MMN).

2. Objècte deth contracte.
a) Descripcion der objècte: Realizacion des òbres deth “Parc de Visualizacion 

de Fauna d’Aran, Fasa VI”, integrada pes projèctes tecnics de “Condicionament 
interior d’edifici existent entath musèu dera fauna autoctòna deth Portilhon” e 
“Installacions interiors e de condicionament exterior der edifici de servicis deth 
parc de visualizacion de fauna d’Aran” aprovadi peth Conselh de Govèrn de 19 
d’octobre de 2009 e publicadi eth prumèr en BOP de Lleida num. 157, de 7 de 
noveme de 2009 e en DOGC num. 5504, de 12 de noveme de 2009, e eth dusau en 
BOP de Lleida num. 158, de 10 de noveme de 2009 e en DOGC num. 5504, de 12 
de noveme de 2009.

b) Lòts: Non procedís.
c) Lòc d’execucion: Val d’Aran.
d) Tèrme d’execucion: 9 mesi des der acta de comprobacion deth replanteja-

ment.

3. Tramitacion, procediment e forma d’adjudicacion.
a) Tramitacion: ordinària.
b) Procediment: dubèrt.
c) Mesa de contractacion: òc.
d) Critèri d’adjudicacion: Aufèrta economica mès vantatjosa. Entara avaloracion 

des proposicions e era determinacion dera aufèrta economicament mès vantatjosa 
s’atierà a diuèrsi critèris d’adjudicacion que se puntuaràn dera següenta forma:

- Aufèrta economica: s’avalorarà enquia un maxim de 100 punts.
- Aufèrta tecnica: s’avalorarà enquia un maxim de 100 punts. Aguest apartat se 

desglòsse en:
- Memòria e programa de trebalh: s’avalorarà damb un maxim 40 punts.
- Mielhores deth projècte: s’avalorarà damb un maxim de 50 punts.
- Qualitat a obtier e programa d’actuacions mediambientaus: s’avalorarà damb 

un maxim de 10 punts.

4. Pressupòst basa dera licitacion.
a) Tipe de licitacion: 550.862,07€ IVA excludit.
b) IVA corresponent: 88.137,93€ (16%). S’aurà d’indicar coma partida indepen-

denta er impòrt der IVA qu’aurà de suportar eth Conselh Generau d’Aran.
c) Prètz deth contracte: 639.000,00€ (Tipe + IVA)

5. Garanties.
a) Garantia provisionau: 16.525,86€.
b) Garantia definitiva: 5% der impòrt dera adjudicacion, IVA excludit.

6. Obtencion de documentacion e informacion.
a) Documentacion: ena sedença deth Conselh Generau d’Aran [passeg dera Li-

bertat, 16, 25530 Vielha; telefon 973/64.18.01] de 8 a 15 ores de toti es dies obrants, 
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exceptat dissabtes, pendent eth tèrme de presentacion de prepaustes (secretaria@
aran.org).

b) Perfil deth Contractant: http://perfilcontractantaran.semicinternet.com/. En 
aguesta adreça tanben se poderà descargar eth projècte tecnic dera òbra pendent 
eth periòde de presentacion de proposicions.

c) Data limit d’obtencion dera documentacion: enquia 5 dies dera data de pre-
sentacion de prepauses.

d) Responsables deth projècte tecnic: Marc Guillén Casals (sortecsl@terra.es) 
e Marta Bunyesch Martimpé (m.bunyesch@aran.org)

7. Requisits especifics deth licitador:
a) Classificacion: Grop C, subgrop 4, categoria c.
Grop C, subgrop 6, categoria c.
Grop I, subgrop 9, categoria b.
Grop J, subgrop 4, categoria a.
b) D’auti requisits: es establits ena clausula siesau deth Plec de clausules admi-

nistratives particulares (solvéncia economica, financèra e tecnica).

8. Presentacion des aufèrtes o des sollicituds de participacion.
a) Data limit de presentacion: en tèrme des vint-i-sis (26) dies naturaus posteriors, a 

compdar des de londeman d’aguest anonci en DOGC e en perfil del contractant.
b) Documentacion a presentar: consultar etth Plec de clausules administratives 

particulares. Era prepausta economica s’ajustarà ath modèl includit en anèx I deth 
Plec de clausules.

c) Lòc de presentacion: Registre Generau deth Conselh Generau d’Aran, Passeg 
dera Libertat, 16, 25530 Vielha.

d) Tèrme pendent eth quau eth licitador serà obligat a mantier era sua aufèrta: 
pendent es tres (3) mesi següents ara dubertura des aufèrtes.

9. Dubertura des aufèrtes.
a) Lòc: sedença deth Conselh Generau d’Aran.
b) Data: eth tresau dia obrant següent ath dera finalizacion deth tèrme de pre-

sentacion de prepauses, sens perjudici de çò que dispause eth paragraf quatau dera 
clausula ueitau, cas en quau eth tèrme entara dubertura de pliques se computarà des 
deth dia de recepcion dera documentacion, exceptat –en toti dus casi- s’ei dissabte o 
hestèrs en qu’er acte se produsirà ara madeisha ora deth dia obrant immediatament 
posterior.

c) Ora: es 12 ores.

10. Despenes d’anoncis: seràn a cargue der adjudicatari enquia un maxim de 
1.000€.

11. Exposicion ath public des plecs.
S’exausen ath public per un tèrme de 20 dies naturaus compdats des deth dia 

següent dera publicacion d’aguest anonci. En cas que se formulen reclamacions, 
era convocatòria d’aguesta licitacion demorarie ajornada enquiara sua resolucion 
per organ competent deth Conselh Generau d’Aran. Era non presentacion de re-
clamacions ara fin deth tèrme implicarà era sua aprobacion definitiva de manèra 
automatica.

Vielha, 6 d’abriu de 2010

fRaNCéS X. bOya aLÓS

Sindic d’Aran

PG-268377 (10.127.088)
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CONSELH GENERAU D’ARAN

ANUNCI
del Consell General d’Aran, sobre informació pública.

Anunci de les bases específiques per a la convocatòria de subvencions en l’àrea 
de cultura i llengua per a l’any 2010 publicades al BOP núm. 61 de 4 de maig de 
2010.

Les bases específiques per a la convocatòria de subvencions en l’àrea de cultura 
i llengua per a l’any 2010 publicades al BOP núm. 61 de 4 de maig de 2010 se sot-
meten a informació pública durant un termini de 20 dies, a comptar del dia següent 
de la publicació d’aquest anunci al BOP i al tauler d’anuncis d’aquesta corporació, 
a l’efecte que les persones interessades pugin examinar-lo i presentar possibles 
reclamacions i/o al·legacions davant d’aquest Ple. Si transcorregut aquest termini 
no s’han presentat reclamacions ni al·legacions en contra, s’entendrà definitivament 
aprovada la modificació sense necessitat d’ulterior acord.

Vielha, 4 de maig de 2010

fRaNCéS X. bOya aLÓS

Síndic d’Aran

PG-268379 (10.127.090)
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Administració local

CONSELH GENERAU D’ARAN

ANONCI
del Conselh Generau d’Aran, sus informacion publica.

Anonci des bases específiques entara convocatòria de subvencions en airau de 
cultura e lengua entar an 2010 publicada en BOP num. 61 de 4 de mai de 2010.

Es bases específiques entara convocatòria de subvencions en airau de cultura e 
lengua entar an 2010 publicades en BOP num. 61 de 4 de mai de 2010 se sotmeten 
a informacion publica per tèrme de 20 dies, a compdar de londeman ara publicaci-
on d’aguest anunci en BOP e en taulèr d’anoncis dera corporacion, ar efècte qu’es 
persones interessades poguen examinar-lo e presentar possibles reclamacions e/o 
allegacions dauant d’aguest Plen. Se passat aguest tèrme non s’an presentat reclama-
cions ne allegacions en contra, aguest projècte d’estatuts s’entenerà definitivament 
aprovat sense besonh d’ulterior acòrd.

Vielha, 4 de mai de 2010

fRaNCéS X. bOya aLÓS

Sindic d’Aran

PG-268379 (10.127.090)
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Administració local

CONSELLS
COMARCALS

BAIX PENEDÈS

ANUNCI
del Consell Comarcal del Baix Penedès, sobre informació pública d’unes bases 
per a l’atorgament de subvencions.

La Junta de Govern d’aquest Consell Comarcal, reunida en sessió 7/2010, de 23 
de març, va aprovar les següents bases per a l’atorgament de subvencions:

- Bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als ajuntaments de la comarca per 
a la recollida d’animals abandonats a la via pública, exercici 2010.

- Bases específiques per a l’atorgament d’ajuts a l’esterilització d’animals domèstics 
de companyia, exercici 2010.

El text íntegre de les bases han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona núm. 91, de 21 d’abril de 2010.

El Vendrell, 4 de maig de 2010

JORDI SáNChEz I SOLSONa

President

PG-268467 (10.127.107)
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Administració local

GIRONÈS

EDICTE
del Consell Comarcal del Gironès, sobre aprovació definitiva d’un projecte 
d’obres.

La presidència del Consell Comarcal del Gironès, mitjançant decret de data 26 
d’abril de 2010, ha resolt el següent:

“En ús de les atribucions que em confereix l’article 13 del Text refós de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre;

Atès que per decret de la presidència del Consell Comarcal del Gironès en data 
30 de març de 2010 es va aprovar inicialment el projecte titulat “Centre de visitants 
del Gironès”.

Vist que l’expedient s’ha exposat al públic mitjançant Edicte publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 64 de data 6 d’abril de 2010 i tauler d’anuncis, 
sense que durant el termini d’exposició pública s’hagin formulat reclamacions;

HE RESOLT:

Primer.- Aprovar definitivament el projecte titulat “Centre de visitants del Giro-
nès” redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Gironès per un import 
de contracte de 776.157,73 € (IVA no inclòs);

Segon.- Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i tauler d’anuncis, de con-
formitat amb el que regula l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en 
relació amb article 38-2 del Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS).”

Contra la present resolució, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós ad-
ministratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent 
al d’aquesta publicació. Potestativament podeu interposar prèviament recurs de 
reposició davant de la Presidència del Consell Comarcal en el termini d’un mes, a 
comptar del dia següent al d’aquesta publicació.

Girona, 26 d’abril de 2010

CRISTINa aLSINa I CONESa

Presidenta

PG-268490 (10.127.117)
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Administració local

DIPUTACIONS

GIRONA. XARXA LOCAL DE MUNICIPIS

ANUNCI
de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona, sobre provisió de 
places.

Anunci de la Xarxa Local de Municipis, organisme autònom de la Diputació de 
Girona sobre l’aprovació de les bases i la convocatòria de concurs per a la provisió 
interina d’una plaça de tècnic/a superior vacant a la plantilla de funcionaris.

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 88, de 10 de maig de 2010, 
s’ha publicat la convocatòria del concurs per proveir interinament una plaça de 
tècnic/a superior vacant a la plantilla de funcionaris, coordinador del pla d’assis-
tència comptable als ajuntaments, i subjecte a les bases aprovades per resolució de 
la presidència delegada de 4 de maig de 2010 i publicades al BOP núm. 88, de 10 
de maig de 2010.

Les instàncies tipus sol·licitant prendre part en les proves es presentaran en el 
registre general de la Xarxa Local de Municipis, o en la forma que determina l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, dirigides al president de l’organisme, 
en el termini de deu dies naturals, comptats a partir del dia següent de la publicació 
d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Girona, 10 de maig de 2010

fàTIma CaLVO ROJaS

Gerent

PG-268741 (10.131.030)

*
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TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

EDICTE
de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu 
(exp. 150/2010).

La Secretaria de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,

HACE SABER: Que por ELVIRA CARLES BRESCOLÍ se ha interpuesto recurso 
contencioso administrativo al cual le ha correspondido el número 150/2010, contra 
la resolución del Departament de Salut de fecha 12 de febrero de 2010 mediante la 
cual se confirma la autorización de cuatro nuevas oficinas de farmacia en el área 
básica de Salut Sant Carles de la Ràpita otorgadas por Acuerdo de la Junta del 
Colegio de Farmacéuticos de Tarragona de 22 de abril de 2008.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. 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 puedan tener interés directo, profesional 
o económico en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma 
en las presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestar la demanda.

Barcelona, 4 de mayo de 2010

La secretaria, firma ilegible

PG-268481 (10.127.044)

ADMINISTRACIÓ 
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Administració de justícia

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

ANUNCI
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 119/2010).

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha admitido a 
tramite el recurso nº 119/2010, interpuesto por D.MARIA JOANA CIURANA 
COLL , contra resolucion de DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL 
I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA de fecha 13 
de marzo de 2009, por la que se acuerda aprobar definitivamente el “Pla Director 
Urbanístic de les Arees Residencials Estratégiques del Camp de Tarragona, pel 
que fa a les Arees residencials estretègiques; Are la Barquera de Calafell; Are 
Sant Gregori de Falset; Are Passeig Nord de Reus; Are Sector Residencial dels 
Pallaresos Tarragona; Are Eixample Estació de Perafort; Are la Canonja i Are Pou 
Boronat de Tarragona; Are Ruanes de Valls; Are el Molí Baix de Sasnta Oliva i 
Are la Canaleta de Vilaseca”

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de 
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto admi-
nistrativo recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional 
o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma 
en las presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestar demanda.

Barcelona, 26 de abril de 2010

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-268504 (10.130.059)
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Administració de justícia

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

ANUNCI
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 139/2010).

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber por 
medio del presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha admitido a tramite 
el recurso nº 139/2010, interpuesto por D.MIRAMAR, S.A. , contra resolucion de 
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA ; contra la aprobación definitiva del “Pla Ter-
ritorial Parcial del Camp de Tarragona” publicado en el dogc nº 5559 de 3-02-10

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de 
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto admi-
nistrativo recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional 
o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma 
en las presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestar demanda.

Barcelona, 27 de abril de 2010

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-268501 (10.130.053)
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Administració de justícia

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

ANUNCI
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 128/2010).

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha admitido a 
tramite el recurso nº 128/2010, interpuesto por CONTENEDORES REUS, S.A. 
(CORSA) , contra resolucion de DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL 
I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA : contra la 
resolución de 12 de enero de 2010 del Govern de Catalunya por la que se aprueba 
definitivamente el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona (dogc nº 5559 de 
3 de febrero)

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de 
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto admi-
nistrativo recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional 
o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma 
en las presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestar demanda.

Barcelona, 27 de abril de 2010

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-268502 (10.130.057)
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Administració de justícia

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

ANUNCI
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 87/2010).

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber 
por medio del presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha admitido a 
tramite el recurso nº 87/2010, interpuesto por D.ALBERT VILARDELL BORRAS 
Y MARIA JOSÉ MARTIN PASCUAL , contra resolucion de DEPARTAMENT 
DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA: contra la aprobación definitiva del pla d’ordenació urbanística 
municipal de Matadepera aprobado por la Comissió Territorial d’urbanisme de 
Barcelona en sesión de 14 de mayo de 2009 y publicado en el d.o.g.c. en fecha 22 
de septiembre de 2009, en tanto en cuanto incluyo la casa de propiedad de Albert 
Vilardell Borras y Mª José Martín Pascual en el catálogo de bienes arquitectónicos y 
arqueologicos que forma parte del Poum aprobado, y contra la desestimación presunta 
del recurso de alzada interpuesto contra dicho plan de ordenación ante la Conselleria 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de 
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto admi-
nistrativo recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional 
o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma 
en las presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestar demanda.

Barcelona, 27 de abril de 2010

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-268503 (10.130.058)
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Administració de justícia

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

ANUNCI
de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 142/2010).

Por tenerlo así acordado esta Sala en providencia de esta fecha, se hace saber por 
medio del presente que en esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha admitido a tramite el 
recurso nº 142/2010, interpuesto por REPSOL PETROLEO, S.A. , contra el acuerdo 
de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, de 12 de enero de 2010 (publicado en 
el DOGC 5,559), por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial parcial 
del Camp de Tarragona.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley 
reguladora de esta Jurisdicción. Sirviendo la publicación del presente edicto de 
emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del propio acto admi-
nistrativo recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional 
o económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma 
en las presentes actuaciones hasta el momento en que hayan de ser emplazados 
para contestar demanda.

Barcelona, 29 de abril de 2010

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-268476 (10.127.042)
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Administració de justícia

AUDIÈNCIES PROVINCIALS

EDICTE
de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de 
procediment abreujat (rotlle 46/2003).

En virtud de lo acordado por este Tribunal en resolución del día de la fecha dictada 
en el procedimiento abreviado nº 46/2003-MK, dimanante de Previas nº 437/2002 
del Juzgado Instrucción 3 Mataró (ant.IN-7), seguido por un delito de Lesiones, en 
el que se ha dictado el requerimiento que es del tenor literal siguiente:

En virtud de lo acorado por el Tribunal en resolucion dictada en la causa al mar-
genn referenciada, dirijole a V.I. el presente al objeto de que se notifique y requiera 
a D. NOURIDDIN EL YAMANI con domicilio en C/ MEXIC 25 esc. 1 puerta 
2 de esa localidad, para que en el plazo de 10 dias efectue el pago de la cantidad 
de 263,51 euros en virtud de la jura de cuenta presentada por el procurador. (Nnº 
cuenta 0648/0000/74/46/03)””.

Se expide el presente para que sirva de notificación en forma al/la D./Dª NOU-
RIDDIN EL YAMANI, actualmente en paradero desconocido.

Barcelona, 29 de abril de 2010

El presidente, firma ilegible

El secretario, firma ilegible

PG-268485 (10.127.045)
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Administració de justícia

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 27 de Barcelona, sobre actuacions de proce-
diment ordinari (exp. 1065/2007).

D/ña. Ana Hernandez Alonso Secretaria Judicial del Juzgado Primera Instancia 
27 Barcelona

HAGO SABER:
Que en este Juzgado se tramitan bajo núm. 1065/2007 actuaciones de Procedimi-

ento ordinario a instancia de CIENTIFIC MANAGEMENT S.A representado por 
el Procurador/a Sr/a. DANIEL FONT BERKHEMER contra ELOYCAN IMPORT 
SL. sobre reclamación de cantidad en los que en resolución dictada el dia de la fecha 
se ha acordado notificar por edictos a ELOYCAN IMPORT S.L. por ignorarse su 
paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 46/2008

En Barcelona, a veintisiete de febrero de dos mil ocho.

Vistos por Dª.Yolanda Arrieta Cavez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia nº veintisiete de Barcelona, los presentes autos de juicio declarativo ordi-
nario nº1065/07-1ª-B, sobre reclamación de cantidad, seguidos entre partes, de una 
y como demandante, Cientific Management S.A, representada por el Procurador 
Sr.Font Berkhemer y asistida de la Letrada Sra.Llargues Cleries, de otra y como 
demandada, Eloycan Import S.L., declarada en rebeldia por su incomparecencia en 
autos, pronuncio, EN NOMBRE DE S.M. EL REY, la siguiente sentencia:

FALLO

Que, ESTIMANDO la demanda de juicio ordinario interpuesta por el Procurador 
Sr.Font Berkhemer en nombre y representación de Cientific Management S.A, DEBO 
CONDENAR Y CONDENO a ELOYCAN IMPORT S.L. a que abone a la actora 
la cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CENTIMOS (15.552’43 euros), con los intereses legales de 
dicha cantidad desde la fecha de la interpelación judicial, condenándole asimismo 
al pago de las costas del presente procedimiento.

Frente a esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación ante la Excma.
Audiencia Provincial de Barcelona en el plazo de los cinco dias siguientes a su 
notificación a las partes.

Asi,por esta mi sentencia,lo pronuncio,mando y firmo.

LA MAGISTRADA-JUEZ

Y para que sirva de notificación al demandado ELOYCAN IMPORT S.L. en 
ignorado paradero libro el presente.

Barcelona, 17 de febrero de 2010

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-262033 (10.130.063)
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Administració de justícia

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 41 de Barcelona, sobre actuacions de judici 
ordinari (exp. 1141/2009).

D/ña. Modesto Casals Delgado Secretario Judicial del Juzgado Primera Instancia 
41 Barcelona

HAGO SABER:
Que en este Juzgado obra dictada la siguiente Sentencia que en su encabezami-

ento y fallo dice:

En Barcelona, a veintiuno de abril de dos mil diez. Vistos por Don JESÚS 
ARANGÜENA SANDE Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
cuarenta y uno de los de Barcelona, los autos de juicio ordinario registrados con 
el número. 1141/2009(1ª), seguidos a instancia de Comunidad de Propietarios del 
inmueble sito en C/ FCO.TARREGA 9 Y 9 BIS DE BARCELONA representada 
por el Procurador de los Tribunales Sr/a. JANSA y dirigida por el Letrado Sr. Bosch, 
contra APRENDRE ON LINE S.L , en rebeldia, ha dictado la presente resolución 
en base a los siguientes:

FALLO : Que estimando totalmente la demanda interpuesta por Comunidad 
de Propietarios del inmueble sito en C. Francisco Tárrega nº y 9 bis de Barcelona, 
representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Jansa, contra APRENDRE 
ON LINE, SL, en rebeldía, debo condenar y condeno a la parte demandada al pago 
a la demandante de 6.085,56 euros más intereses legales desde demanda y hasta la 
presente resolución, sin perjuicio del art. 576 LEC así como al pago de las costas 
causadas en esta instancia.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación que se preparará ante 
este Juzgado en el plazo de cinco dias desde su notificación, por medio de escrito 
en el que deberá constar la voluntad de recurrir así como los pronunciamientos 
que se impugnan.

Se advierte igualmente de la necesidad de consignación en la Cuenta de Con-
signaciones abierta a nombre del Juzgado de la cantidad de 50 euros para que se 
tenga por preparado el recurso de apelación, sin cuyo requisito no se admitirá la 
impugnación (disposición adicional decimoquinta de la LOPJ).

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a lso 
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

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

Barcelona, 22 de abril de 2010

El secretario judicial, firma ilegible

PG-267791 (10.130.065)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Terrassa, sobre actuacions de judici 
verbal (exp. 1198/2009).

En los autos de JUICIO VERBAL (DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO), 
seguidos al número 1198/2009 A, a instancia de FUNDACIÓ PRIVADA NOU 
MIL.LENI contra RAMON SERRA BLAY, ha recaído la Sentencia que, en su 
parte menester, es del tenor literal siguiente:

“SENTENCIA Nº116/2010

En Terrassa, a 22 de Abril de 2010

Vistos por la Ilma. Sra. Dña. Mónica Boticario Martín, Magistrada Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Terrassa, los presentes autos de Juicio Verbal 
sobre desahucio y reclamación de cantidad, seguidos ante este Juzgado con el nº 
1198/09, a instancia de FUNDACIÓ NOU MIL.LENI, representada por el Procu-
rador D. Joquim Tarím Bellot, y asistida por el Letrado Sr. Tatché Torres, contra D. 
RAMÓN SERRA BLAY que fue declarada en rebeldía procesal.

ANTECEDENTES DE HECHO ...

FUNDAMENTOS DE DERECHO ...

FALLO

ESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador D. Joaquim Tarín Bellot, 
en nombre y representación de FUNDACIÓ NOU MIL.LENI contra D. RAMÓN 
SERRA BLAY y DECLARO resuelto el contrato de arrendamiento firmado por 
ambas partes el 20 de Septiembre de 2008 en relación con el inmueble objeto del 
mismo, y, condenándole, asimismo, al pago de la cantidad de catorce mil ochoci-
entos treinta euros con treinta y un céntimos (14.830’31 euros), con los intereses 
moratorios y legales correspondientes, imponiéndole, finalmente, el pago de las 
costas procesales.

Habiéndose practicado ya el desalojo voluntario, materializado mediante la 
puesta a disposición del arrendador de las llaves del inmueble arrendado en el mes 
de Diciembre de 2009, no procede fijar fecha alguna para un eventual lanzamiento 
judicial.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que no es firme, y que 
contra la misma cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN que, en su caso, 
deberá interponerse ante este mismo Juzgado en el plazo de 5 días a contar desde 
su notificación (art. 455 LEC). La interposición de dicho recurso exige la previa 
constitución de depósito judicial en la cantidad de 50 EUROS, a ingresar en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, advirtiéndose a las partes 
que la no constitución del citado depósito dará lugar a la inadmisión a trámite del 
mismo (Apartado 6 y 7 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ, 
según redacción dada a la misma por Ley Orgánica 1/2009 de 3 de Noviembre). 
Dicho depósito será devuelto al recurrente en caso de estimación total o parcial de 
la reposición planteada.

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las 
actuaciones, la pronuncio, mando y firmo.- Firmado.- Dª MONICA BOTICARIO 
MARTIN.- Rubricado”.
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PUBLICACÓN: Leída que ha sido la anterior sentencia por la Magistrada Juez 
que la firma, estando celebrando Audiencia Pública en el día de la fecha; doy fe.- Dª 
MARIA FABREGAT GORRO.- Rubricado”.

Y para que sirva de notificación en forma a D. RAMON SERRA BLAY, en 
ignorado domicilio, expido la presente cédula que firmo.

Terrassa, 26 de abril de 2010

El secretario judicial, firma ilegible

PG-268064 (10.130.066)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 41 de Barcelona, sobre actuacions de proce-
diment ordinari (exp. 303/2009).

JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 41 BARCELONA
JUICIO 303/2009 Procedimiento ordinario
PARTE DEMANDANTE BANCO SANTANDER
PARTE DEMANDADA Claudia Alejandra Ledesma
SOBRE Juicio ordinario: por cuantía

En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte 
demandada, por providencia de fecha de hoy el señor Juez, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, 
ha acordado la publicación del presente edicto para llevar a efecto la diligencia 
de notificación de la Sentencia dictada en fecha 23 de abril de 2010 a CLAUDIA 
ALEJANDRA LEDESMA, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO.- Que estimando totalmente la demanda interpuesta por BANCO 
SANTANDER,S.A, representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Elíes, 
contra Doña Claudia Alejandra Ledesma, en rebeldía debo condenar y condeno 
a la demandada a abonar a la actora la cantidad 11.099,86 euros(según desglose 
indicado en el cuerpo de esta resolución) más los intereses contractuales estipulados 
en los respectivos contratos, y todo ello con imposición de costas a la demandada.- 
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación que se preparará ante 
este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación, por medio de escrito 
en el que deberá constar la voluntad de recurrir así como los pronunciamientos 
que se impugnan. Se advierte igualmente de la necesidad de consignación en la 
Cuenta de Consignaciones abierta a nombre del Juzgado de la cantidad de 50 euros 
para que se tenga por preparado el recurso de apelación, sin cuyo requisito no se 
admitirá la impugnación (disposición adicional decimoquinta de la LOPJ).- Así 
por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, 
lo pronuncio, mando y firmo.

Barcelona, 26 de abril de 2010

El secretario judicial, firma ilegible

PG-268318 (10.127.039)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 18 de Barcelona, sobre actuacions de judici 
verbal (exp. 381/2007).

La Secretaria Judicial, Eusebia Martin Cuesta del Juzgado Primera Instancia 
18 Barcelona

HAGO SABER:
Que en los autos de juicio Juicio verbal, seguidos en este Juzgado bajo el núm. 

381/2007E, a instancia de ANA DEL ROCIO GAVILANES HINOJOZA, represen-
tado/a por el Procurador D. ARANTZAZU ARMISEN OCIO-MENDIGUREN, 
contra VICTOR MANUEL GONZÁLEZ AVILÉS, se ha dictado la sentencia cuyo 
encabezamiento y fallo son los siguientes:

FALLO

Que estimo la demanda formulada por DÑA ANA DEL ROCIO GAVILANES 
HINOJOZA dirigida contra D. VICTOR MANUEL GONZALEZ AVILES y en con-
secuencia procede fijar los siguientes efectos reguladores de su crisis familiar:

PRIMERO.- Declarar extinguida la relación de la pareja GONZALEZ- GAVI-
LANES.

SEGUNDO.- La patria potestad sobre la menor GREECE MERCE GONZALEZ 
GAVILANES se compartirá por ambos progenitores atribuyendo a la madre la fa-
cultad de decidir sobre las cuestiones escolares y facultativos médicos. La guarda y 
custodia de la menor se atribuye a la madre Dña ANA DEL ROCIO GAVILANES 
HINOJOZA

TERCERO.-Respecto a las vistas para el padre no se establece ningún régimen 
de visitas en defecto del que libremente acuerden los progenitores

CUARTO.- Respecto a la pensión de alimentos en favor de la menor GREECE 
MERCE GONZALEZ GAVILANES el padre, D. VICTOR MANUEL GONZALEZ 
AVILES deberá abonar a la madre Sra. Gavilanes por meses anticipados y dentro de 
los cinco primeros dias de cada mes la cantidad mensual de sesenta euros por doce 
mensualidades, suma que será anualmente actualizada según las variaciones que 
experimente el Indice de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional 
de Estadística u organismo oficial que lo sustituya y que se ingresará en la cuenta 
bancaria designada por la Sra. Gavilanes Hidalgo.

Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas a ninguna de las 
partes.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso de apelación que podrá interponerse ante este Juzgado en el 
plazo de CINCO días a contar desde el siguiente a su notificación, siendo resuelto 
por la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona.

Así por esta mi sentencia, que se unirá al legajo de las de su clase y por certifi-
cación a los autos de su razón, juzgando en primera instancia lo pronuncio, mando 
y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a VICTOR MANUEL GONZÁLEZ 
AVILÉS, declarado en situación procesal de rebeldía, expido el presente.

Barcelona, 30 de abril de 2010

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-268478 (10.127.043)
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JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
I INSTRUCCIÓ

EDICTE
del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Granollers, sobre actuacions de judici 
verbal (exp. 326/2009).

Concepció Gauchía Legal, Secretaria Judicial del Juzgado Instrucción 2 Granollers 
(ant.IN.7), por el presente hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio 
Verbal de Faltas bajo el número 326/09, incumplimiento de obligaciones familiares 
en los que se ha dictado sentencia, cuyo fallo íntegramente establece:

Que debo condenar y condeno a AZIZA BEUCHAKRA como autor de la falta 
antes mencionada, a la pena de 10 DÍAS DE MULTA, con cuota diaria de 5 EU-
ROS(50 EUROS), y responsabilidad personal subsidiaria DE PRIVACIÓN DE 
LIBERTAD en caso de impago a determinar en ejecución de sentencia, y al pago 
de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución, haciéndose saber que no es firme y contra la 
misma cabe interponer recurso de apelación.

Y para que sirva de notificación en legal forma mediante edictos a MOHAMED 
EL LAHIOUI, actualmente en ignorado paradero, libro el presente que firmo.

Granollers, 5 de mayo de 2010

La secretaria judicial, firma ilegible

PG-268475 (10.127.041)
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