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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/496/2021, de 22 de febrer, per la qual es formula la declaració ambiental estratègica del Pla
especial urbanístic del càmping Barcelona, al terme municipal de Mataró (exp. OTAABA20160090).

RESOLUCIÓ TES/505/2021, de 18 de febrer, d'avaluació d'impacte ambiental del Projecte de restitució de
l'entorn fluvial de la resclosa de l'antiga central hidroelèctrica de Can Gironès al riu Ritort, promogut i tramitat
per l'Agència Catalana de l'Aigua, al terme municipal de Camprodon (exp. OTAAGI20200017).

RESOLUCIÓ TES/506/2021, de 19 de febrer, d'informe d'impacte ambiental del Projecte de l'aeròdrom de Sant
Nazari de les Olives, promogut per Tibiger, SA, i tramitat per l'Ajuntament de Peralada, al terme municipal de
Peralada (exp. OTAAGI20190089).

RESOLUCIÓ TES/507/2021, de 16 de febrer, d'informe d'impacte ambiental del Projecte bàsic de rehabilitació
de la Masia Fité, promogut i tramitat per Masia Fité, SL, al terme municipal de Torrefeta i Florejacs (exp.
OTAALL20190182).

RESOLUCIÓ TES/508/2021, de 16 de febrer, d'informe d'impacte ambiental del Projecte de rompudes de
terrenys forestals ROM 23 206 2019 a la finca Pla Paleta, promogut per Cogul SAT 1366 CAT i tramitat pel
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, al terme municipal d'Os de Balaguer (exp.
OTAALL20200136).

EDICTE d'11 de febrer de 2021, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu referent
al municipi de Coll de Nargó.

EDICTE de 19 de febrer de 2021, sobre un acord de la Comissió de Territori de Catalunya referent a un Pla
especial urbanístic del municipi de Cassà de la Selva.

EDICTE de 19 de febrer de 2021, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al
municipi de Llagostera.

EDICTE de 19 de febrer de 2021, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al
municipi de Serra de Daró.

EDICTE de 19 de febrer de 2021, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al
municipi de Torroella de Fluvià.

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ORDRE TSF/44/2021, de 24 de febrer, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presta el personal
laboral tècnic especialista en educació infantil (TEEI) destinat en centres educatius del Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya.
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DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA
RESOLUCIÓ EMC/503/2021, de 19 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts de suport a
departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en
formació a Catalunya (FI_SDUR) per a l'any 2021 (ref. BDNS 550325).

RESOLUCIÓ EMC/504/2021, de 20 de febrer, per la qual es dona publicitat als convenis subscrits per l'Agència
de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) durant el segon semestre de l'any 2020.

CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/491/2021, de 22 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria per a la provisió, pel
sistema de lliure designació, del lloc de treball de Vicesecretaria de classe segona de l'Ajuntament de Lleida,
reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala
secretaria, categoria d'entrada.

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

RESOLUCIÓ VEH/492/2021, de 22 de febrer, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits
i capacitats per a la provisió del lloc de responsable d'herències de la Direcció General del Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya (convocatòria de provisió núm. VEH/18/20).

RESOLUCIÓ VEH/493/2021, de 22 de febrer, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits
i capacitats per a la provisió de dos llocs singulars de l'Institut d'Estadística de Catalunya, organisme autònom
de caràcter administratiu adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (convocatòria de
provisió núm. VEH/17/20).

RESOLUCIÓ VEH/494/2021, de 22 de febrer, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits
i capacitats per a la provisió d'un lloc d'inspector/a supervisor/a de la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (convocatòria de provisió
núm. VEH/15/20).

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/432/2021, de 17 de febrer, de cessament de dues persones funcionàries de la categoria de
sergent/a del cos de Mossos d'Esquadra.

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/495/2021, de 8 de febrer, per la qual s'aixeca la suspensió del termini per aprovar i publicar
la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu de nou
accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de
tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d'Educació (núm. de registre de convocatòria
L005/2020).

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
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RESOLUCIÓ JUS/450/2021, de 18 de febrer, de cessament de la senyora Montserrat Fernández Martínez com a
secretària de la secretària general de la Secretaria General del Departament de Justícia.

RESOLUCIÓ JUS/500/2021, de 24 de febrer, de cessament de la senyora Gemma Torres Ferrer com a directora
del Centre Penitenciari Brians 1 de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del
Departament de Justícia.

RESOLUCIÓ JUS/501/2021, de 24 de febrer, de cessament del senyor Carlos Vicente Soler Iglesias com a sub-
director general de Programes de Rehabilitació i Sanitat de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i
Atenció a la Víctima del Departament de Justícia.

RESOLUCIÓ JUS/502/2021, de 23 de febrer, de cessament i nomenament de membres de la Comissió
d'Assistència Jurídica Gratuïta de Girona.

DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

RESOLUCIÓ PDA/509/2021, de 23 de febrer, per la qual s'exclouen diverses persones aspirants de la
convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 375 places de l'escala
administrativa del cos administratiu (grup C, subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de
la convocatòria 229) i s'anul·len totes les seves actuacions en el procés.

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2021, de provisió de places de personal acadèmic contractat -catedràtic
contractat- en torn de promoció interna de la Universitat Pompeu Fabra, en règim de contractació laboral
(convocatòria núm. 2020_20).

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2021, de provisió de places de personal acadèmic contractat -catedràtic
contractat- en torn de promoció interna de la Universitat Pompeu Fabra, en règim de contractació laboral
(convocatòria núm. 2020_19).

UNIVERSITAT DE LLEIDA
RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021, per la qual es convoquen processos selectius per a la contractació de
personal docent i investigador, en el marc del Pla Serra Húnter.

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'INTERIOR

ANUNCI de notificació en procediment d'acord d'iniciació d'expedients sancionadors per infraccions de la
normativa de protecció de la seguretat ciutadana o de salut pública.

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/455/2021, de 18 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general
als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i
tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2021, d'Era
Val d'Aran.
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RESOLUCION EDU/455/2021, de 18 de hereuèr, pera quau se convòquen es pròves d'accès de caractèr
generau as ensenhaments esportius que condusissen ara obtencion des titolacions oficiaus de tecnic/a
esportiu/iva e tecnic/a superior/a esportiu/iva e as formacions esportives de nivèus 1 e 3, corresponentes ar an
2021, dera Val d'Aran.

RESOLUCIÓ EDU/456/2021, de 17 de febrer, per la qual s'autoritza la modificació de la denominació específica
del centre educatiu privat Cultura Pràctica, de Terrassa.

RESOLUCIÓ EDU/457/2021, de 17 de febrer, per la qual s'autoritza el canvi de titular del centre educatiu privat
Crea Nova, Creativitat i Innovació, de Sant Cugat del Vallès.

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ANUNCI d'informació pública sobre la revisió anticipada d’ofici de l’autorització ambiental d’una activitat
porcina, de l’empresa Serra Ortonoves, Pellicer Vidal, CB, al terme municipal de Coll de Nargó (exp.
L1RA180612).

ANUNCI de notificació en procediment sancionador ferroviari.

ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud d'autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental
d'una activitat de tractament d’aigües residuals, promoguda per Sala de Desfer i Magatzem Frigorífic J. Viñas,
SA, al terme municipal de Vic (exp. B1AAI200282).

ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud de modificació substancial de l’autorització ambiental amb
declaració d’impacte ambiental d'una activitat de fabricació de taps d’alumini, promoguda per Axilone Metal,
SAU, al terme municipal de Sant Pere de Torelló (exp. B1CS190304).

ANUNCI d'informació pública sobre una sol·licitud d'autorització d'ocupació del domini públic maritimoterrestre
per a l'ancoratge de 10 contenidors (containers) per a l'envelliment de vi, al fons marí, al terme municipal de
Roses (exp. ZMT2020-00324-G).

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
ANUNCI d’informació pública (ref. ACA_2017_EXP_ACA002ACON_00000020).

ANUNCI d’informació pública (ref. ACA_2019_EXP_ACA002NOVA_00000063).

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

RESOLUCIÓ EMC/486/2021, de 7 de febrer, per la qual s'atorga a l'empresa Parc Eòlic Solans, SL, la
modificació de la declaració d'utilitat pública del parc eòlic Solans, als termes municipals de Llardecans i la
Granadella.

ALTRES ENS

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA
ANUNCI d’ampliació del termini de presentació de l’inici d’obres i la sol·licitud de subvenció de la convocatòria
d’ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l’any 2020 (ref. BDNS 522803).

SALUT CATALUNYA CENTRAL
ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria per cobrir una plaça de metge/essa adjunt/a de medicina
interna.

Núm. 8351 - 26.2.20214/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-8351-S

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc



ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'AIGUAVIVA
ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria i les bases per proveir una plaça de personal de neteja a
l'Ajuntament d'Aiguaviva (exp. X2020001030 - 1470-000002-2020).

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
ANUNCI sobre aprovació inicial de l'oferta pública d'ocupació de caràcter parcial.

AJUNTAMENT DE BANYOLES
EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte de reparació dels danys causats pel temporal Glòria a la riera
Canaleta i a l'entorn del pont de la ronda Canaleta.

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS
ANUNCI sobre convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball del lloc de treball de tècnic/a superior
(codi de la convocatòria bp21 / 001).

AJUNTAMENT DE BEGUR
ANUNCI sobre aprovació de l’oferta pública d'ocupació per a l’any 2021 (exp. 400/2021).

AJUNTAMENT DE BELLVER DE CERDANYA
EDICTE sobre licitació del concurs en dues fases, amb intervenció de jurat, per a la contractació dels serveis
d'arquitectura, relacionats amb la redacció del Projecte executiu i direcció d'obres d'un nou pavelló poliesportiu
a Bellver de Cerdanya.

EDICTE sobre licitació de la concessió demanial d'ús privatiu d'un bé de domini públic per a la instal·lació,
manteniment i explotació d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics a Bellver de Cerdanya.

AJUNTAMENT DEL BRUC
ANUNCI sobre requeriment relatiu a vehicle abandonat.

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
EDICTE relatiu a la publicació al BOPB de l'Anunci de l'aprovació definitiva de les bases per a la concessió de
subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desfavorits.

AJUNTAMENT DE CALELLA
ANUNCI sobre provisió de places.

ANUNCI sobre nomenament de personal funcionari.

AJUNTAMENT DE CAMBRILS
EDICTE sobre aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions a entitats i persones per a
projectes i activitats d'interès ciutadà.

AJUNTAMENT DE CANOVELLES
ANUNCI sobre l'oferta pública d'ocupació de personal funcionari i laboral de l'any 2021.

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO
ANUNCI sobre aprovació de les bases reguladores que regiran el procés selectiu per formar la convocatòria del
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concurs de mobilitat horitzontal per a la provisió d'una plaça de sergent de la Policia Local de Castell-Platja
d’Aro.

AJUNTAMENT DE CERVELLÓ
EDICTE sobre aprovació definitiva de la plantilla de personal per a l'exercici de 2021.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
ANUNCI col·lectiu que afecta els ajuntaments de Figueres i de Vilafant i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
sobre la publicació al BOPG de la modificació d’uns articles dels Estatuts actualment vigents de la societat
Figueres de Serveis, SA (exp. SECE2020000043).

AJUNTAMENT DE LLAMBILLES
EDICTE sobre aprovació inicial de les bases reguladores del procediment de concessió directa de subvencions
per a productes de primera necessitat i per al subministrament de serveis bàsics (COVID-19) (exp.
X2021000021).

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
ANUNCI sobre aprovació de les bases generals dels processos selectius que es convoquin en execució del
procés extraordinari d’estabilització.

ANUNCI sobre modificació del Decret d’Alcaldia 2021-0211, de 8 de febrer de 2021, d’aprovació de les bases
específiques i convocatòria pública del procés selectiu, mitjançant oposició, per a la constitució d’una borsa de
treball d’administratius/ives de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a les substitucions i urgència dels
empleats públics de l’Ajuntament.

AJUNTAMENT DEL MORELL
ANUNCI sobre aprovació inicial de l’Ordenança municipal de protecció, benestar i convivència amb els animals
de companyia i la fauna urbana del Morell.

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT
ANUNCI sobre aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per proveir en propietat
una plaça de tècnic/a superior de Promoció Econòmica.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES
ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria del procés selectiu per donar cobertura urgent al lloc de treball
d’operari/ària de neteja viària així com per a la creació d’una borsa de treball per cobrir temporalment
eventuals places vacants o substitucions.

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI
ANUNCI sobre publicació al BOPG de l'aprovació de les bases reguladores i l'obertura de convocatòria per a la
concessió d'ajuts a famílies vulnerables de Sant Gregori, mitjançant targeta moneder (exp. X2020002880 -
2864-000068-2020).

AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS
ANUNCI sobre aprovació definitiva de l'Ordenança de subvenció de llibres de text.

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE CERDANYOLA
ANUNCI sobre aprovació de les bases que han de regir el procés de selecció per concurs de mèrits lliure per a
la provisió del lloc de treball temporal d'un peó de la brigada municipal.

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
EDICTE sobre pròrroga excepcional de nomenament interí per raó de màxima urgència de dos agents de la
Policia Local (ref. PER 2020 184 53).
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AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS
ANUNCI sobre publicació al BOPB de les bases i la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs oposició
lliure, en règim d'interí/ina, d'una plaça d'inspector/a de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts.

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores per a la sol·licitud i justificació i atorgament d'ajuts
econòmics per a autònoms/autònomes i microempreses afectades per la COVID-19.

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
ANUNCI sobre nomenaments de personal funcionari de carrera.

AJUNTAMENT DE SOSES
EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació PAU-13.

AJUNTAMENT DE TEIÀ
ANUNCI pel qual es fa pública la nul·litat de l'Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de
cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat a Teià.

AJUNTAMENT DE TORDERA
ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d'una plaça de tècnic/a d'administració
general (TAG), de l'escala d'administració general, subescala tècnica, en règim de personal funcionari de
carrera, mitjançant concurs oposició lliure.

AJUNTAMENT DE TORTOSA
ANUNCI sobre nomenament de personal funcionari interí.

AJUNTAMENT DE VALLS
ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de
tres llocs de treball.

AJUNTAMENT DE VILADECANS
EDICTE sobre publicació al BOP de la convocatòria i les bases de selecció per a la cobertura definitiva d'una
plaça de tècnic/a mitjà/ana adscrita a la Unitat de Promoció del Comerç i Turisme del Servei d’Empresa i
Innovació.

EDICTE sobre publicació al BOP de la convocatòria i les bases de selecció per a la cobertura definitiva d'una
plaça de tècnic/a mitjà/ana, adscrita al Servei de Formació i Ocupació.

AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS
EDICTE sobre publicació al BOPB de l'aprovació definitiva del Projecte bàsic de les obres de reparació i
estabilització del talús del marge esquerre de la riera de Gaià.

AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG
ANUNCI sobre contractació de personal temporal urgent de reforç en tasques administratives.

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
ANUNCI sobre aprovació definitiva de l'Ordenança cromàtica de les façanes en l'àmbit del Pla de millora del
nucli antic de Vilanova i la Geltrú.

ANUNCI sobre aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de la neteja a la via pública.

CONSELLS COMARCALS
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CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS
EDICTE sobre aprovació de les bases específiques i convocatòria d'una plaça d'arquitecte/a del Consell
Comarcal de l'Alt Penedès en règim funcionarial d'interinitat.

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
ANUNCI sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2021.

DIPUTACIONS

DIPUTACIÓ DE GIRONA
ANUNCI pel qual es fa pública la signatura d'un conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Sales de
Llierca.

ALTRES ORGANISMES

CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS, FUNDACIÓ PÚBLICA COMARCAL
ANUNCI sobre aprovació inicial d'un projecte.

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 1 D’IGUALADA
EDICTE sobre judici verbal (exp. 224/2020).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE BADALONA (ANT. CI-1)
EDICTE sobre judici verbal (exp. 1257/2019).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 32 DE BARCELONA
EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 764/2019).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 51 DE BARCELONA
EDICTE sobre judici verbal (exp. 65/2019).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 52 DE BARCELONA
EDICTE sobre judici verbal (exp. 318/2019).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 6 DE TERRASSA
EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 1348/2017).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 9 DE TERRASSA
EDICTE sobre judici exequàtur (exp. 287/2020).

ANUNCIS DIVERSOS

Núm. 8351 - 26.2.20218/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-8351-S

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc



GALÉMORENO, SCCL

ANUNCI sobre dissolució i liquidació de la Societat.
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/496/2021, de 22 de febrer, per la qual es formula la declaració ambiental estratègica del
Pla especial urbanístic del càmping Barcelona, al terme municipal de Mataró (exp. OTAABA20160090).

Fets

En data 20 de setembre de 2016, l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona va emetre el
document d'abast en relació amb el Pla especial urbanístic del càmping Barcelona, al terme municipal de
Mataró, en el qual s'efectuà una valoració dels objectius i criteris adoptats, de la justificació de les alternatives
considerades i de la proposta efectuada.

Així mateix, s'identificaren les administracions públiques afectades i les persones interessades en el
procediment d'avaluació ambiental; en concret, la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme,
l'Agència Catalana de l'Aigua, els Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, els Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura, la Sub-direcció General
d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Ocupació, la Sub-direcció General de
Costes i Acció Territorial, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, la Sub-direcció General
de Programes en Protecció Civil, la Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques a Barcelona del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada, l'Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, el Consell
Comarcal del Maresme, DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural, l'ADENC - Associació per la
Defensa i l'Estudi de la Natura i el CREAF - Centre per a la Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment, en sessió de 12 de novembre de 2018, el Pla especial
urbanístic del Càmping Barcelona, al terme municipal de Mataró, el qual es va sotmetre a informació pública
per un termini de quaranta-cinc dies hàbils, mitjançant la inserció d'un anunci en el BOP de Barcelona, de 20
de novembre de 2018, al diari La Vanguardia, en data 18 de novembre de 2018, i al tauler d'edictes electrònic i
a la web municipal des del 20 de novembre de 2018 al 29 de gener de 2019.

D'acord amb el mateix certificat municipal, tot i que s'assegura que s'han acreditat les consultes efectuades a
les administracions públiques afectades i a les persones interessades identificades en el document d'abast
emès per l'Oficina Territorial en data 15 de setembre de 2016, cal palesar que la documentació aportada no ha
permès acreditar convenientment la totalitat de les consultes. Segons s'exposa en el certificat adjuntat, durant
el període d'informació pública no es van produir al·legacions.

Posteriorment, en dates 9 de desembre de 2019 i 2 de setembre de 2020, van tenir entrada al registre
electrònic del Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud de la declaració ambiental estratègica del
Pla especial urbanístic del Càmping Barcelona, al terme municipal de Mataró, així com la documentació
requerida per a la seva emissió, presentades per l'Ajuntament.

Un cop rebut l'expedient complet, s'ha analitzat tècnicament per l'Oficina Territorial esmentada en l' informe
proposta de 5 de febrer de 2021, en el qual es valora el procediment d'avaluació ambiental al qual s'ha
subjectat el Pla, tenint en compte les determinacions establertes pels organismes consultats i el resultat de la
informació pública, tot analitzant el grau d'incorporació a la proposta.

Prèviament, es descriu la proposta finalment adoptada, la qual té l'objecte de reordenar els usos i les
construccions al càmping Barcelona, al terme municipal de Mataró, amb una superfície de 57.748 m2.
L'ordenació prevista no amplia la superfície de terrenys actualment destinats a l'ús de càmping ni augmenta la
intensitat d'aquest ús sobre el territori. Així el Pla especial regula les subzones corresponents a la zonificació
d'usos pròpia de l'activitat (Acp àrea d'acampada, S serveis, Vi vials, Ap aparcaments, Cv camins vianants, Eo
zona d'esbarjo i oci i Zvc zona verda i carretera). A més a més es proposen un seguit d'actuacions que
complementen l'ordenació plantejada en relació amb la mobilitat, la pavimentació o els accessos i també en
relació amb la millora dels serveis amb la construcció d'un nou edifici a l'extrem sud-oest del càmping i la
disminució de la zona d'aparcament per afavorir la superfície destinada a esbarjo i oci i a camins de vianants
dins l'àrea d'acampada.

En primer lloc, en l'informe proposta mencionat s'avalua la idoneïtat ambiental de la proposta, tenint en
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compte els aspectes ambientalment més rellevants i prenent en consideració les aportacions fetes en el
document d'abast, així com les aportacions formulades durant el procés d'avaluació ambiental estratègica. En
concret, s'analitzen els vectors biodiversitat i patrimoni natural, consum i ocupació del sòl, paisatge, cicle de
l'aigua, i qualitat de l'aire, a més de les determinacions de caràcter ambiental establertes en altres plans i
programes d'aplicació del Pla especial.

En relació amb l'anterior, cal destacar les consideracions contingudes en l'acord adoptat per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità en data 16 de novembre de 2020, on es posa de manifest que tant
la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal de Mataró com el Pla director urbanístic del sistema
costaner dificulten qualsevol ús que no estigui vinculat a les activitats de desenvolupament agrari i la
recuperació dels valors que motiven la seva protecció especial. D'una banda, s'indica que el planejament vigent
no regula l'activitat de càmping i s'insta a acreditar les instal·lacions que s'han implantat legalment i, en segon
lloc, d'acord amb les determinacions del pla director, s'indica que en aquelles instal·lacions que s'hagin
implantat legalment no s'hi admeten ampliacions que no estiguin contemplades en el planejament vigent.

D'altra banda, s'analitza la idoneïtat ambiental de la proposta, fent especial èmfasi a completar i recollir
normativament mesures per tal de millorar la connectivitat ecològica i la biodiversitat de l'àmbit i augmentar la
permeabilitat del sòl, entre d'altres, prenent en consideració les determinacions de caràcter ambiental
expressades en el Pla director urbanístic de les activitats de càmping, aprovat inicialment en data 19 de
desembre de 2019.

En segon lloc, es valora la documentació ambiental aportada i es constata que el contingut del document
resum s'adequa a les determinacions previstes per la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estructurant-se en els
apartats següents: descripció i valoració del procés d'avaluació ambiental estratègica, estructura formal de
l'estudi ambiental estratègic, informació pública i consultes efectuades, conclusions i valoració de la integració
dels aspectes ambientalment rellevants, mesures preventives i correctores, i seguiment ambiental.

En relació amb l'estudi ambiental estratègic, es constata que s'ajusta a l'estructura establerta en l'article 100
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i en l'annex IV de
la Llei 21/2013. En concret, es destaca la incorporació de la totalitat de consideracions i aportacions efectuades
en el document d'abast, del qual es valora especialment la descripció dels requeriments ambientals, els
objectius i criteris ambientals, la valoració de les alternatives i la justificació de la proposta seleccionada.

Tot i així, en relació amb el seguiment ambiental, en l'informe proposta es requereix determinar la periodicitat
dels informes de seguiment.

En tercer lloc, en l'informe proposta s'efectua una valoració del grau d'incorporació de les aportacions de
caràcter ambiental efectuades i, per altra banda, les contingudes en els informes emesos pels organismes
sectorials, en concret, de l'Agència Catalana de l'Aigua, el Servei de Gestió del Litoral, la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Consell Comarcal del
Maresme i l'Autoritat del Transport Metropolità. En relació amb l'anterior, es considera que caldrà incorporar el
requeriment efectuat per l'Agència Catalana de l'Aigua d'actuar contra la proliferació d'espècies exòtiques i, en
particular, sobre la canya Arundo donax present dins l'àmbit del Pla especial. Així mateix, caldrà garantir el
compliment de l'informe emès per la Subdirecció General de Domini Públic Marítim-terrestre, on estableix
replantejar-se la localització de l'edifici d'ús de càmping fora de la zona de servitud de protecció o bé, en el seu
defecte, obtenir una valoració favorable d'aquest organisme sobre la justificació realitzada en l'article 18 de la
normativa del text refós aportat.

En quart lloc, atenent que no s'ha pogut constatar que s'hagi consultat la totalitat de les administracions
públiques afectades, es recorda que caldrà donar compliment a l'article 22 de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, en què s'estableix que l'òrgan substantiu sotmetrà la versió inicial del pla o programa, acompanyat
de l'estudi ambiental estratègic, a consulta de les administracions públiques afectades i de les persones
interessades que hagin estat prèviament consultades en l'elaboració del document d'abast de l'estudi ambiental
estratègic. Així mateix, caldrà incorporar totes les consideracions i recomanacions de caràcter ambiental de les
aportacions realitzades o bé justificar per què no se'ls dona compliment.

Finalment, es valora el procediment d'avaluació ambiental al qual s'ha subjectat el Pla especial urbanístic, tot
constatant la manca d'adequació de la proposta al planejament urbanístic i territorial vigent i fent èmfasi en la
necessitat de donar compliment a les mesures de caràcter ambiental per tal de millorar la connectivitat
ecològica i la permeabilitat del sòl, entre d'altres consideracions.

Fonaments de dret
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La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018, de 5 de desembre,
estableix les bases que han de regir l'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir
efectes en el medi ambient.

La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa
de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica,
estableix que, mentre no es dugui a terme l'adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental
de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei de l'Estat 21/2013, de 9 de desembre,
d'avaluació ambiental, seran d'aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la dita
normativa bàsica, d'acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.

L'apartat 6.a) tercer de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, determina que és
objecte d'avaluació ambiental estratègica ordinària el planejament urbanístic que estableixi el marc per a la
futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental o que pugui tenir efectes
apreciables en espais de la xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais
del Pla d'espais d'interès natural.

L'article 86 bis i la disposició transitòria divuitena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, concreten la tramitació de
l'avaluació ambiental dels plans urbanístics.

L'article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que el procediment d'avaluació ambiental
estratègica ordinària finalitza amb la formulació de la declaració ambiental estratègica per part de l'òrgan
ambiental.

L'article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, determina que l'òrgan ambiental en relació amb tots els plans i
programes objecte d'aquesta Llei és el departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria
de medi ambient.

L'article 103 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat,
estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències
que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d'avaluació ambiental de plans i
programes.

D'acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,

Resolc:

—1 Formular la declaració ambiental estratègica del Pla especial urbanístic del càmping Barcelona, al terme
municipal de Mataró, amb caràcter desfavorable.

—2 Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament de Mataró i a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc
Metropolità de Barcelona, i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament
de Territori i Sostenibilitat.

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin procedents en via
judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat el Pla, o bé sens perjudici dels que siguin
procedents en via administrativa contra l'acte d'aprovació del Pla, de conformitat amb l'article 25 de la Llei
21/2013, de 9 de desembre.

D'acord amb l'article 27 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, la declaració ambiental estratègica perd la
vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat el Pla en el termini màxim de dos anys des que es publiqui.

Barcelona, 22 de febrer de 2021
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Ferran Miralles Sabadell

Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

(21.055.046)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/505/2021, de 18 de febrer, d'avaluació d'impacte ambiental del Projecte de restitució de
l'entorn fluvial de la resclosa de l'antiga central hidroelèctrica de Can Gironès al riu Ritort, promogut i
tramitat per l'Agència Catalana de l'Aigua, al terme municipal de Camprodon (exp. OTAAGI20200017).

—1 Antecedents

El dia 22 de gener de 2020, va entrar a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural la sol·licitud
d'avaluació d'impacte ambiental simplificada del Projecte de restitució de l'entorn fluvial de la resclosa de
l'antiga central hidroelèctrica de Can Gironès al riu Ritort, promogut i tramitat per l'Agència Catalana de
l'Aigua, al terme municipal de Camprodon.

En dates 7 de febrer i 19 de maig de 2020, l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona va
sol·licitar documentació complementària d'acord amb l'article 45 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d'avaluació ambiental.

En dates 24 de febrer i 8 de juny de 2020, l'Agència Catalana de l'Aigua va presentar la documentació
complementària sol·licitada.

En el període de consultes del tràmit d'avaluació d'impacte ambiental simplificada es van rebre informes de
l'Associació per a l'Estudi i Millora dels Salmònids (AEMS-Rius amb Vida), de la Secció de Biodiversitat i Medi
Natural i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que van ser tramesos a l'Agència
Catalana de l'Aigua, en data 15 de setembre de 2020, atès que posaven de manifest dubtes ambientals davant
del fet que l'alternativa de construcció d'una escala de peixos fos ambientalment millor que la demolició total
de la resclosa.

En data 15 de desembre de 2020, l'Agència Catalana de l'Aigua, en resposta als informes tramesos, va enviar
l'informe resposta a fi de poder continuar la tramitació d'avaluació ambiental simplificada.

—2 Marc normatiu

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix a l'article 7.2.b que els projectes no inclosos a l'annex I ni a
l'annex II que puguin afectar de forma apreciable, directament o indirectament, els espais de la xarxa Natura
2000 s'han de sotmetre a una avaluació d'impacte ambiental simplificada.

El Projecte es troba en aquest supòsit en situar-se dins d'una zona especial de conservació de la xarxa Natura
2000.

 —3 Descripció del Projecte

L'objecte del Projecte és el disseny, descripció i valoració de les obres necessàries per dur a terme la restitució
de l'entorn fluvial de la resclosa de l'antiga central hidroelèctrica de Can Gironès al riu Ritort a Camprodon, la
concessió de l'aprofitament hidroelèctric de la qual es va extingir l'any 2006.

El document ambiental valora 4 alternatives, a més de l'alternativa 0, que es descarta perquè no assoleix
l'objectiu del Projecte. Les alternatives A i B preveuen la formació d'un connector fluvial al marge dret de la
resclosa. A diferència de l'alternativa A, l'alternativa B preveu un rebaix d'1 m de la resclosa. L'alternativa C
preveu l'enderroc parcial de la resclosa mentre que la D en preveu l'enderroc complet. A l'anàlisi d'alternatives
que consta a l'informe de resposta de novembre de 2020, es conclou que l'alternativa més ben valorada és
l'alternativa D.

—4 Consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades
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A la taula adjunta es detallen les administracions públiques, entitats i persones interessades consultades en
aquesta fase. S'hi indiquen amb una “X” les que han emès informe en relació amb el document ambiental:

Relació de consultats Respostes rebudes

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació X

Direcció General del Patrimoni Cultural. Departament de Cultura

Secció de Biodiversitat i Medi Natural X

Ajuntament de Camprodon

Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting

Associació per a l'Estudi i Millora dels Salmònids (AEMS-Rius amb Vida) X

Associació de Naturalistes de Girona

La Secció de Biodiversitat i Medi Natural considera que el Projecte no s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte
ambiental ordinària, atès que té com a objectiu la millora de la connectivitat fluvial en un àmbit d'actuació
acotat i que es preveuen mesures preventives i correctores que minimitzen els possibles impactes. Considera
que l'enderroc total de la resclosa és l'alternativa ambientalment més adequada, per bé que l'aplicació d'altres
criteris poden fer recomanable el seu manteniment.

La Asociación para el Estudio y la Mejora de los Salmónidos considera que l'opció més adient és
l'enderrocament total de la resclosa amb l'objectiu de garantir la restauració de la connectivitat fluvial i de la
hidromorfologia d'aquest espai. També indica la necessitat de dur a terme un pla de rescat de la fauna piscícola
prèviament a l'inici de les obres.

La Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació considera que la millor opció per restituir la llera al seu estat natural és l'enderroc parcial o total de
la resclosa de can Gironès.

—5 Avaluació d'impacte ambiental d'acord amb els criteris de l'annex III

Una vegada estudiada la documentació que consta a l'expedient, i considerant les referides respostes a les
consultes practicades, es fa l'anàlisi següent per determinar la necessitat de sotmetre el Projecte al
procediment d'avaluació d'impacte ambiental ordinària previst en la secció 1a del capítol II, del títol II, segons
els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013.

5.1 Consideracions en relació amb les característiques del Projecte

La resclosa de Can Gironès té una antiguitat superior als cent anys, està construïda amb pedra i reforçada amb
formigó armat. Té una alçada de 3 m i una longitud de 35 m. No disposa de pas de fauna i el canal de
derivació, d'una longitud de 1.000 m, actualment està en desús. El tram de la llera situada aigües amunt de la
resclosa està reblert amb llims i sediments.

L'accés a la zona de treball es farà a través d'una parcel·la agrícola adjacent al marge esquerre del riu Ritort.

Els treballs de demolició de la resclosa es faran en dues fases, una primera fase d'enderroc de la meitat de la
resclosa del marge dret, incloent-hi l'enderroc de la comporta de desguàs, i una segona fase d'enderroc de la
part restant. Per executar els treballs en sec es preveu la construcció de motes provisionals per derivar l'aigua
cap a zones on no s'estigui treballant.

Els talls a l'estructura de formigó i pedra de la resclosa es faran amb fil de diamant i els blocs que s'extreguin
seran retirats per al seu tractament com a residu.

El Projecte preveu l'enderroc total de la resclosa fins a assolir el fons de la llera d'aigua avall. A conseqüència
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de l'enderroc es preveu un descens de la cota de la llera de l'ordre de 2,5 m. Aquest descens pot provocar,
aigües amunt, problemes d'estabilitat en les infraestructures existents, fonamentacions del canal de desguàs i
la del pont de la C-38, que cal reforçar per garantir l'estabilitat.

Amb l'enderroc de la resclosa s'eliminen totes les estructures que estan en terreny de domini públic hidràulic i,
per tant, ja no hi ha risc d'acumulació de restes vegetals i altres elements en cap punt. Així es redueixen
substancialment les tasques de manteniment i de neteja.

5.2 Consideracions en relació amb la ubicació del Projecte

La zona del Projecte se situa en la zona especial de conservació de la xarxa Natura 2000 “Riberes de l'Alt Ter”
(ES5120019).

Aquest tram del riu és, alhora, una àrea d'interès faunístic per la presència de la llúdriga (Lutra lutra) i una
zona de reserva genètica de truita declarada per la Resolució ARP/681/2020, de 10 de març, per la qual
s'ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2020.

Entorn de la resclosa s'hi troba l'hàbitat d'interès comunitari prioritari “91E0* Vernedes i altres boscos de
ribera”, on s'ha identificat el vern (Alnus glutinosa), el freixe (Fraxinus excelsior), el saüc (Sambucus nigra) i
el pollancre (Populus nigra).

Les espècies piscícoles presents en aquest tram del riu són la truita comuna (Salmo trutta) i, segons mostrejos
anteriors de l'Agència Catalana de l'Aigua, també s'ha detectat la presència del barb de muntanya (Barbus
meridionalis).

Les directrius de la xarxa Natura 2000 en relació amb els espais d'aigües continentals indiquen que la gestió de
l'ús de l'aigua ha d'anar encaminada al manteniment i millora dels valors naturals existents. En aquest sentit
preveu que s'identifiquin els trams dels cursos fluvials que presenten discontinuïtats en l'hàbitat fluvial (preses,
assuts, etc.) i es proposin mesures correctores oportunes que garanteixin la continuïtat i la millora de l'hàbitat
fluvial, d'acord amb el Pla hidrològic de Catalunya i els plans sectorials i zonals de cabals de manteniment.

5.3 Consideracions en relació amb les característiques dels potencials impactes

El Projecte té com a objectiu millorar la connectivitat ecològica del riu Ritort, d'acord amb les directrius de la
xarxa Natura 2000, i evitar que la presa de Can Gironès exerceixi de barrera per al moviment dels peixos al
llarg del riu. Per tant, es considera que les obres projectades tenen un impacte ambiental positiu sobre l'espai
protegit i l'ecologia del riu.

L'estudi d'alternatives de restitució de l'entorn fluvial de la resclosa valora diferents propostes de Projecte, que
inclouen la construcció d'una escala de peixos i l'enderroc o rebaix de l'assut, i estima els efectes sobre la
connectivitat fluvial, el risc d'inundació, els efectes de la recuperació del perfil d'equilibri i els costos econòmics
d'execució i manteniment.

L'anàlisi multicriteri que fa el promotor acaba seleccionant l'alternativa D com la més idònia atès que obté
millor puntuació en relació amb la connectivitat fluvial i el risc d'inundabilitat.

Tot i això, durant l'execució de les obres es poden generar alguns impactes negatius sobre la vegetació i fauna
situada entorn de la presa, com ara l'esgotament del tram de riu per tal d'executar les obres en sec o la creació
d'una plataforma de treball. Aquests impactes es poden minimitzar mitjançant l'execució de les obres en un
període determinat i amb una correcta gestió ambiental.

Els impactes més significatius de l'execució del Projecte provenen de la mobilització dels sediments acumulats
en l'assut durant els anys de funcionament, que poden provocar episodis de terbolesa de l'aigua i
sobreacumulacions o erosions sobtades en alguns punts de la llera del riu. Es preveu que es mobilitzin uns
15.000 m3 de sediments procedents d'un tram d'aproximadament 650 m de longitud aigües amunt. No obstant
això, pot considerar-se que aquest impacte es produirà de forma puntual en funció dels episodis d'avinguda.

Tanmateix, el Projecte definitiu ha d'incorporar les mesures necessàries per assegurar que la possible
mobilització dels sediments acumulats en la resclosa no provoqui canvis fisicoquímics aigües avall que puguin
malmetre els hàbitats existents. En aquest sentit s'han de preveure mesures de control de la terbolesa de
l'aigua i la retirada de les bosses de material que puguin tenir unes característiques que facin especialment
perillosa la seva mobilització.

Per tal d'assegurar que la llera del riu assoleixi el nou punt d'equilibri de manera natural, s'ha de fer un estudi
dels canvis previstos en la llera i preveure, si escau, actuacions de moviment de terres, creació de terrasses o
meandres fluvials amb l'objectiu que la mobilització de sediments i la creació de la nova llera es faci de manera
gradual i sense causar nous impactes sobre el medi.
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Ateses les característiques del Projecte, i una vegada aplicades les mesures preventives i correctores
establertes en el Projecte, es conclou que l'impacte residual serà nul.

D'acord amb la valoració efectuada no s'han detectat possibles efectes apreciables sobre els hàbitats i les
espècies que motivaren la inclusió d'aquests terrenys en la xarxa Natura 2000, raó per la qual no es considera
necessari aplicar un procediment ordinari. Cal recordar que d'acord amb la Llei 9/2018, de 5 de desembre, que
modifica la Llei 21/2013, en els supòsits que preveu l'article 7.2.b s'han de descriure i analitzar, exclusivament,
les repercussions en el lloc, tenint en compte els objectius de conservació de l'espai natural protegit. No
obstant això, cal tenir en compte les condicions establertes per l'òrgan gestor de l'espai incorporades en
aquesta Resolució.

—6 Resolució

En conseqüència, tot considerant la documentació presentada, les respostes rebudes a les consultes
formulades, així com els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental,
relatius a les característiques del Projecte, la seva ubicació i les característiques del potencial impacte, i a
proposta de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona,

Resolc:

Primer

Emetre l'informe d'impacte ambiental sobre el Projecte de restitució de l'entorn fluvial de la resclosa de l'antiga
central hidroelèctrica de Can Gironès al riu Ritort, promogut i tramitat per l'Agència Catalana de l'Aigua, al
terme municipal de Camprodon, pel qual es determina que no s'ha de sotmetre a una avaluació d'impacte
ambiental ordinària, atès que l'actuació prevista no té efectes adversos significatius sobre el medi ambient.

Segon

Incloure les condicions addicionals següents:

   1. Delimitar els espais de treball situats fora de la llera del riu i separats dels elements ambientals més
vulnerables per tal que serveixin com a zona d'abassegament de materials, aparcament i manteniment de
maquinària.

   2. Prendre les mesures necessàries per evitar que durant l'execució de les obres es produeixin els impactes
següents: el vessament de residus de formigó, l'afectació de la vegetació de ribera, l'enterboliment de l'aigua i
qualsevol actuació que pugui significar la contaminació de les aigües del riu.

   3. El Projecte definitiu ha d'incorporar les mesures necessàries per assegurar que la possible mobilització dels
sediments acumulats en la resclosa no provoqui canvis fisicoquímics aigües avall que puguin malmetre els
hàbitats existents. En aquest sentit s'han de preveure mesures de control de la terbolesa de l'aigua i la retirada
de les bosses de material que puguin tenir unes característiques que facin especialment perillosa la seva
mobilització.

   4. Per tal d'assegurar que la llera del riu assoleixi el nou punt d'equilibri de manera natural, cal fer un estudi
dels canvis previstos en la llera i preveure, si escau, actuacions de moviment de terres, creació de terrasses o
meandres fluvials amb l'objectiu que la mobilització de sediments i la creació de la nova llera es faci de manera
gradual i sense causar nous impactes sobre el medi.

   5. Executar les actuacions d'enderroc de la resclosa en l'època de menys cabal circulant i fora de l'època de
fresa de les espècies d'interès detectades.

   6. Prèviament a l'inici de les obres cal disposar d'un pla de salvament d'espècies aqüícoles degudament
autoritzat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Tercer

Prèviament al començament de les obres es constituirà una comissió mixta de seguiment i control ambiental
entre el promotor i l'òrgan ambiental. Aquesta comissió tècnica ha de vetllar pel contingut, la periodicitat,
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l'aplicació i l'època d'execució de les mesures preventives, correctores i complementàries que s'indiquen al
document ambiental i en aquesta Resolució.

Quart

Una vegada finalitzades les obres, el promotor ha de presentar un informe final, signat per la direcció
ambiental de l'obra, que verifiqui el compliment de les mesures preventives, correctores i compensatòries i de
les condicions que s'estableixen en el document ambiental i en aquesta Resolució.

Cinquè

Traslladar aquesta Resolució a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona perquè la notifiqui a
la persona interessada.

D'acord amb el que estableix l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental,
aquesta Resolució d'informe d'impacte ambiental s'ha de fer pública mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica del Departament de Territori i Sostenibilitat.

De conformitat amb l'article 47.5 de la Llei d'avaluació ambiental, l'informe d'impacte ambiental no pot ser
objecte de cap recurs, sens perjudici dels que escaiguin en via administrativa o judicial davant l'acte, si escau,
d'autorització del Projecte.

Barcelona, 18 de febrer de 2021

Ferran Miralles i Sabadell

Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

(21.055.042)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/506/2021, de 19 de febrer, d'informe d'impacte ambiental del Projecte de l'aeròdrom de
Sant Nazari de les Olives, promogut per Tibiger, SA, i tramitat per l'Ajuntament de Peralada, al terme
municipal de Peralada (exp. OTAAGI20190089).

—1 Antecedents

En data 4 d'abril de 2019, va entrar als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a
Girona la sol·licitud d'inici del tràmit d'avaluació d'impacte ambiental simplificada del Projecte de l'aeròdrom de
Sant Nazari de les Olives, promogut per TIBIGER, S A. i tramitat per l'Ajuntament de Peralada, al terme
municipal de Peralada.

—2 Marc normatiu

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, estableix a l'annex II, apartat d) del grup 7, que els
projectes de construcció d'aeròdroms no inclosos a l'annex I, així com qualsevol modificació en les instal·lacions
o operació dels aeròdroms, s'han de sotmetre a una avaluació d'impacte ambiental simplificada.

L'objecte de l'informe és valorar la necessitat de sotmetre el Projecte al procediment d'avaluació d'impacte
ambiental ordinària.

—3 Descripció del Projecte i del document ambiental

El Projecte preveu la construcció de l'aeròdrom de Sant Nazari de les Olives, que es concep com un aeròdrom
de caràcter permanent, restringit a l'ús privat, no controlat i de titularitat i gestió privada. Es destinarà
principalment a l'agricultura de precisió i a l'aviació general i esportiva, amb ús de drons lleugers, drons pesats
i avions tripulats lleugers amb una massa màxima (MTOM) inferior a 1.300 kg.

S'hi estudien 4 opcions d'alternatives:

Opció 0: no fer res.

Opció 1: ús dels aeròdroms existents. En un radi inferior a 50 km hi ha únicament l'aeròdrom d'Empuriabrava,
que és d'ús privat i on fonamentalment es practica paracaigudisme.

Opció 2: execució del nou aeròdrom de Sant Nazari de les Olives.

L'estudi indica que per poder dur a terme l'activitat de forma segura i funcional és necessària l'execució del
nou aeròdrom (opció 2).

No es plantegen alternatives a la seva localització. Dins l'emplaçament escollit, el qual compleix amb els
requisits necessaris perquè s'hi implanti l'aeròdrom, s'han avaluat diferents orientacions de la pista, escollint la
longitud i l'orientació de manera que es minimitza el nombre d'actuacions, es traça el recorregut aeri més
allunyat possible dels habitatges més pròxims, es permet la instal·lació de l'hangar complint els paràmetres
urbanístics i es respecta la inundabilitat a la parcel·la i a l'entorn pròxim.

—4 Consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades

A la taula adjunta es detallen les administracions públiques, entitats i persones interessades consultades en
aquesta fase. S'hi indiquen amb una “X” les que han emès un informe en relació amb el document ambiental:
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Relació de consultats Respostes
rebudes

Agència Catalana de l'Aigua (ACA) – Serveis Territorials a Girona. Departament de Territori i
Sostenibilitat X

Serveis Territorials a Girona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació X

Direcció General de Transport i Mobilitat X

Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica. Direcció General de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic. Departament de Territori i Sostenibilitat X

Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic. Departament de Cultura X

Ajuntament de Cabanes

Ajuntament de Masarac

Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura

Associació de Naturalistes de Girona

L'Agència Catalana de l'Aigua exposa que els terrenys es troben parcialment dins de zona inundable i indica
que, d'acord amb les limitacions d'usos del sòl en aquestes zones, les noves construccions derivades de
l'activitat (hangar i plataformes d'estacionament) s'han d'ubicar fora de la zona inundable, tal com ja es preveu
en el Projecte. Així mateix indica que el promotor ha de subscriure una declaració de responsabilitat en la qual
expressi clarament que coneix i assumeix el risc existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas,
comprometent-se a traslladar aquesta informació als possibles afectats, amb independència de les mesures
complementàries que consideri oportú adoptar per a la seva protecció.

La Direcció General de Transport i Mobilitat considera que, donades les característiques de l'aeròdrom, no cal
sotmetre el Projecte a avaluació ambiental ordinària. Fa consideracions en relació amb la plataforma
d'estacionament d'aeronaus i als possibles obstacles (hangar i alguns arbres).

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) va emetre inicialment un informe en el
qual considerava pertinent ampliar la informació referida a certs aspectes del Projecte inicial. En data 26 de
febrer de 2020, va emetre un nou informe en què no es pronuncia sobre la necessitat de sotmetre el Projecte
a avaluació d'impacte ambiental ordinària i fa un seguit de consideracions relatives al desmantellament dels
elements constructius (sabates i balies) una vegada cessi l'activitat; al fet que es respecti un ramal de la xarxa
de reg de la comunitat de regants que transcorre pel límit nord-oest de la parcel·la; i a obtenir la garantia, tal
com s'expressa al Projecte, que l'ús predominant de l'aeròdrom al llarg de tota la seva vida útil sigui el destinat
a l'agricultura de precisió.

El Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica considera que no és necessari sotmetre
el Projecte al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària. En relació amb el vector de contaminació
acústica, indica que cal fer un nou estudi acústic d'acord amb l'annex 11 de la Llei 16/2002, de protecció
contra la contaminació acústica, modificat per Decret 176/2009. Pel que fa al vector lumínic, indica que, en cas
que hi hagi il·luminació, els components dels enllumenats s'han d'ajustar adequadament a les característiques
dels usos i de la zona enllumenada i han d'emetre preferentment amb llum vermella fixa, sempre que no
contradigui la normativa de seguretat aèria.

En data 16 de novembre de 2020, l'esmentat Servei va emetre un informe que dona conformitat al nou estudi
acústic presentat, amb les condicions definides al Projecte, i indica que, en cas que aquestes condicions variïn,
cal presentar un nou estudi d'impacte perquè sigui valorat. Indica també que cal integrar les rutes d'entrada i
sortida de l'aeròdrom que preveu l'estudi d'impacte acústic al Manual d'actuacions aeroportuàries, que han de
ser d'obligat compliment.

El Departament de Cultura indica que no hi ha cap element del patrimoni arqueològic o paleontològic ni del
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patrimoni arquitectònic que resulti afectat pel Projecte i considera que no és necessari sotmetre'l al
procediment d'avaluació d'impacte ambiental ordinària.

Les respostes rebudes s'han tingut en compte en l'avaluació d'impacte ambiental.

—5 Avaluació d'impacte ambiental d'acord amb els criteris de l'annex III

5.1 Consideracions en relació amb les característiques del Projecte

L'aeròdrom disposarà d'una única pista d'herba (userda) d'alçada màxima 30 cm, amb denominació 14-32 i
unes dimensions de 490 m de longitud i 10 m d'amplada. La distància d'aterratge disponible tindrà una longitud
de 200 m i es proporcionarà una zona lliure d'obstacles (franja de protecció) de 250 m x 30 m d'amplada. El
pendent transversal màxim serà del 2,5%.

La instal·lació es dimensiona per a aeronaus tipus Boeing Sterman PT17, que tenen una envergadura de 9,81
m. La demanda de l'aeròdrom s'estima en cent operacions l'any, amb un màxim mensual de vuit operacions en
horari diürn. Les trajectòries d'aterratge i enlairament, i també el circuit aeri definit per a l'aeròdrom, es duran
a terme de manera que no se sobrevolin nuclis de poblacions.

La pista estarà delimitada per balises de vora de franja, les quals són rectangulars de 3 m de llargada i 1 m
d'amplada, i una alçada inferior a 50 cm. Es col·locaran de forma paral·lela a l'eix de la pista. S'instal·larà
també un indicador de la direcció del vent.

L'aeròdrom no disposarà de carrers de rodatge per a les aeronaus, punts d'espera de la pista ni vials de
serveis. Tampoc es defineixen zones de parada.

Al costat de la pista es preveu la instal·lació d'un hangar que serà d'estructura lleugera i desmuntable,
fonamentat sobre sis sabates de formigó de 2,4 m de costat i 0,75 m de profunditat. Tindrà una amplada de
30 m, 15 m de longitud i 5,7 m d'alçada interior, i no disposarà de paviment. Es preveu un tractament
cromàtic per afavorir la integració a l'entorn, així com la plantació d'una filera de xiprers (Cupressus
sempervirens) en el perímetre de nord-est i sud-oest de l'hangar.

Junt amb l'hangar es delimita una plataforma d'estacionament d'aeronaus no pavimentada de 50 m de longitud
per 15 m d'amplada.

En la memòria s'indica que no requereix cap font d'alimentació elèctrica ja que opera únicament en horari
diürn i que no disposarà de subministrament de combustible.

El Projecte preveu que, en cas d'una hipotètica fase d'abandonament de l'aeròdrom, es duguin a terme accions
de desmantellament de les instal·lacions, una correcta gestió dels residus generats, la regeneració del sòl i la
restauració de la zona afectada.

L'aeròdrom no disposa de tancament perimetral.

5.2 Consideracions en relació amb la ubicació del Projecte

L'aeròdrom s'emplaçarà en una parcel·la de 5,5 ha situada a 1,5 km al nord del nucli de Peralada, a les
coordenades (X,Y): 499576,4684824. Es tracta d'un espai de topografia plana que actualment es destina al
conreu herbaci d'userda.

Per l'oest d'aquest àmbit, a uns 80 metres de distància i amb una disposició paral·lela a la configuració de
l'aeròdrom, hi transcorre el riu Llobregat d'Empordà, el qual forma part de la xarxa Natura 2000 com a zona
especial de protecció (codi ES5120005). Aquest riu exerceix com a connector ecològic entre les zones de
muntanya de l'Albera i la plana litoral de l'Empordà, i així es reconeix en el Pla territorial parcial de les
Comarques Gironines, que l'identifica com a espai d'interès connector AE-13.

No s'identifica en l'emplaçament ni en l'entorn pròxim la delimitació d'àrees d'interès faunístic o florístic, zones
humides inventariades, espais d'interès geològic o boscos singulars. No s'afecten tampoc hàbitats d'interès
comunitari (HIC). Els HIC més pròxims tenen caràcter no prioritari i van associats al riu Llobregat d'Empordà,
als marges del qual es desenvolupa un bosc de ribera ben constituït. S'identifiquen en aquest espai els hàbitats
“9260 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera” i “3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per
herbassars nitròfils del Chenopodion rubri i del Bidention”.

L'aeròdrom s'emplaça en un espai obert dominat per camps de conreu agrícoles vorejats per camins i recs que
drenen la plana i sobre els quals es desenvolupa predominantment vegetació arbustiva i arbòria.

El Pla territorial parcial de les Comarques Gironines identifica l'àmbit, dins del sistema d'espais oberts, com a
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sòls de protecció territorial d'interès agrari o paisatgístic. El planejament urbanístic municipal classifica aquest
espai, dins el sòl no urbanitzable, com a sòl rural de protecció agrícola herbaci (clau Ra-B).

L'aeròdrom se situa a uns 1.100 m del nucli de Peralada i a uns 1.500 m del municipi de Cabanes.

5.3 Consideracions en relació amb les característiques dels potencials impactes

Donades les característiques del Projecte que s'avalua i els condicionants ambientals de l'emplaçament, no són
d'esperar efectes significatius sobre el medi biòtic. El Projecte identifica setze peus arboris que potencialment
poden esdevenir un obstacle per a l'activitat i indica que cal fer un estudi de seguretat per determinar la
necessitat, o no, de la seva eliminació. L'arbrat afectat és associat als marges i recs arbrats situats als límits de
la finca i és característic de les comunitats vegetals presents al paisatge de l'Empordà. No afecta cap hàbitat
d'interès comunitari.

La configuració paral·lela de la pista amb el riu Llobregat d'Empordà, la distància entre la pista i el riu i l'ús
previst de l'aeròdrom fan que no s'esperin impactes significatius sobre aquest espai natural protegit.

En relació amb el soroll, a l'estudi d'impacte acústic, dels diferents receptors avaluats, es considera que només
dos són sensibles (P2 i P5) a l'impacte acústic. En cap d'ells es preveu que se superin els valors límit establerts
per a zones de sensibilitat acústica A3/A4 durant el període diürn, que és quan operarà l'aeròdrom. En relació
amb els sobrevols, l'estudi conclou que no se superaran els nivells màxims de pressió sonora ponderats A, en
cap dels potencials receptors sensibles.

La tipologia d'estructures previstes i les característiques constructives dels diferents elements (pista, hangar i
zona d'estacionament) permeten una bona inserció d'actuació en el paisatge. Es valoren favorablement les
mesures d'integració paisatgística que es proposen per a l'hangar.

Malgrat tot, cal indicar que a uns 20 km hi ha actualment un aeròdrom en servei, al municipi de Viladamat,
que no s'ha tingut en compte a la definició d'alternatives.

—6 Resolució

En conseqüència, considerant la documentació presentada i les respostes rebudes a les consultes formulades,
així com els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, relatius a les
característiques del Projecte, la seva ubicació i les característiques del potencial impacte, i a proposta de
l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona,

Resolc:

Primer

Emetre l'informe d'impacte ambiental sobre el Projecte d'aeròdrom de Sant Nazari de les Olives, promogut per
TIBIGER, SA i tramitat per l'Ajuntament de Peralada, al terme municipal de Peralada, pel qual es determina
que no s'ha de sotmetre a una avaluació d'impacte ambiental ordinària, atès que l'actuació prevista no té
efectes adversos significatius sobre el medi ambient.

Segon

Incloure les condicions addicionals següents:

   - Integrar les rutes d'entrada i sortida de l'aeròdrom que preveu l'estudi d'impacte acústic al Manual
d'actuacions aeroportuàries que han de ser d'obligat compliment.

   - Garantir l'ús predominant de l'aeròdrom per a l'agricultura de precisió al llarg de tota la seva vida útil.

   - Garantir la no afectació a la instal·lació de reg que transcorre pel límit nord-est de la parcel·la.

   - Garantir que, una vegada cessi l'activitat, es desmantellin i retirin tots els elements constructius (sabates i
estructures) i es restableixin les condicions originals dels espais afectats.

Tercer
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Qualsevol canvi en les característiques del Projecte ha de ser notificat a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació
Ambiental de Girona als efectes de valorar la seva incidència ambiental en el marc de l'article 7.2.c de la Llei
21/2'013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

Quart

Una vegada finalitzades les obres, el promotor ha de presentar a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació
Ambiental de Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat un informe final signat per la direcció
ambiental de l'obra, que verifiqui el compliment de les mesures correctores i de les condicions establertes en el
document ambiental i en aquesta Resolució.

Cinquè

Traslladar aquesta Resolució a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona perquè la notifiqui a
la persona interessada.

D'acord amb el que estableix l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental,
aquesta Resolució d'informe d'impacte ambiental s'ha de fer pública mitjançant la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica del Departament de Territori i Sostenibilitat.

De conformitat amb l'article 47.5 de la Llei d'avaluació ambiental, l'informe d'impacte ambiental no serà
objecte de cap recurs sens perjudici dels que escaiguin en via administrativa o judicial davant l'acte, en el seu
cas, d'autorització del Projecte.

Barcelona, 19 de febrer de 2021

Ferran Miralles i Sabadell

Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

(21.055.043)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/507/2021, de 16 de febrer, d'informe d'impacte ambiental del Projecte bàsic de
rehabilitació de la Masia Fité, promogut i tramitat per Masia Fité, SL, al terme municipal de Torrefeta i
Florejacs (exp. OTAALL20190182).

—1 Antecedents

El dia 19 d'agost de 2019, va entrar al registre electrònic dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de
Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d'inici del procediment d'avaluació d'impacte ambiental del Projecte bàsic
de rehabilitació de la Masia Fité, promogut i tramitat per Masia Fité, SL, al terme municipal de Torrefeta i
Florejacs.

A la sol·licitud es va adjuntar el document ambiental redactat per la consultora ENGINYERIA I INTEGRACIÓ
AMBIENTAL, SLP, i signat per l'ambientòloga Cristina Barrera Toro.

—2 Marc normatiu

L'article 7.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació d'impacte ambiental, modificada per la Llei
9/2018, de 5 de desembre, estableix que són objecte d'una avaluació d'impacte ambiental simplificada els
projectes no inclosos a l'annex I ni a l'annex II de la Llei que puguin afectar de manera apreciable, directament
o indirectament, espais protegits de la xarxa Natura 2000.

—3 Descripció del Projecte i del document ambiental

El Projecte té per objecte rehabilitar la Masia Fité amb la finalitat de destinar-la a habitatge d'ús turístic rural
amb modalitat de masoveria.

Actualment, la Masia Fité només conserva els murs de pedra de les parets de l'edifici principal i un petit
magatzem situat 30 m al nord-oest; la resta dels elements de construcció que envoltava l'espai immediat a
aquest edifici estan totalment enrunats, tot i que encara se'n distingeixen els fonaments.

La masia està situada a la finca cadastral 25286A003000140000XY, al municipi de Torrefeta i Florejacs; segons
les dades cadastrals la finca té una superfície de 532.548 m² i la construcció està situada al costat nord-est de
la finca. Les coordenades UTM (ETRS89) són X: 357.306, Y: 4.634.427.

Es rehabilitarà l'edifici principal de la masia per destinar les dependències a dormitoris de l'habitatge d'ús
turístic. Així mateix, els annexos, coberts i palleres es destinaran a estances de l'habitatge turístic, menjadors,
sales d'estar, gimnàs i magatzem, on es preveu instal·lar una caldera de biomassa per a calefacció i ACS,
sistema de condicionament de l'aire.

Es proposa una ampliació de 29,73 m² destinats a les sales per a l'ús turístic de la masia, i 52,00 m2 destinats
a porxo obert i una petita piscina.

El sanejament s'ha de resoldre mitjançant una depuradora biològica de 12.000 litres. L'aigua potable de la
masia està connectada a la xarxa municipal d'aigua potable, i l'energia elèctrica es produirà en part mitjançant
plaques solars i en part mitjançant un generador elèctric.

Com que el municipi no té ordenança municipal de residus, s'estableixen els paràmetres que determina el DB
HS 2, així com les especificacions del Decret 21/2006, de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

L'accés es fa a través del camí de la Móra. La carretera C-26 es troba a més de 4 km en línia recta.

Quadre de superfícies útils (segons el Projecte):
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Planta Ús Superfície (m2)

Planta subterrània Celler 66,19

Total 66,19

Primera baixa Habitatge 187,74

Porxo o tendal 52,00

Turisme rural 237,60

Total 477,34

Planta primera Habitatge 187,74

Total 187,74

Planta segona Habitatge 187,74

Total 187,74

Total 919,01

Pel que fa a les alternatives, en l'àmbit general es preveu només una opció: mantenir l'emplaçament actual i
reconstruir la masia mantenint la volumetria i la tipologia de l'edificació original, destinant només a ampliació la
zona del porxo i les sales d'ús turístic.

Hi ha, però, alternatives per a la ubicació de les plaques solars i la tipologia del porxo. Pel que fa a les plaques
solars s'escull situar-les a terra, en dues fileres de 15 plaques de 2 m x 1 m cadascuna, perquè representa
menys impacte paisatgístic que situar-les sobre teulada, molt visible des del camí d'accés a la masia.

Pel que fa a la coberta del porxo i donant servei a la piscina, es proposen dues alternatives: amb estructura
fixa de pedra i fusta i teules ceràmiques envellides, o amb tendal de lona que s'ha de posar i treure
diàriament. El promotor escull la primera opció d'estructura fixa.

—4 Consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades

A la taula adjunta es detallen les administracions públiques, entitats i persones interessades consultades en
aquesta fase. S'hi indiquen amb una “X” les que han emès informe en relació amb el document ambiental:

Relació de consultats Respostes rebudes

Agència Catalana de l'Aigua X

Confederació Hidrogràfica de l'Ebre

Departament d'Interior X

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació

Departament de Cultura X

Secció de Biodiversitat i Medi Natural
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Ajuntament de Torrefeta i Florejacs

Consell Comarcal de la Segarra

IPCENA

L'Agència Catalana de l'Aigua emet informe en el sentit que les actuacions projectades no haurien de
comportar efectes ambientals significatius sempre que es compleixin un seguit de condicions tècniques i
administratives.

L'informe del Departament de Cultura indica que cap jaciment ni element arquitectònic conegut resta afectat
pel Projecte.

—5 Avaluació d'impacte ambiental d'acord amb els criteris de l'annex III

5.1 Consideracions en relació amb les característiques del Projecte

El Projecte permetrà dur a terme la rehabilitació de la Masia Fité adaptant-se a la seva configuració i disseny
original, la qual cosa segons la documentació aportada pot tenir com a valor afegit mostrar un exemple de
l'arquitectura vernacla de la zona.

Pel que fa al nou ús, el document ambiental indica que la masia es destinarà a l'ús turístic com a allotjament
rural amb règim de masoveria. Les actuacions, per tant, aniran encaminades a les obres de construcció de les
dependències internes de l'edifici principal, la reconstrucció de la teulada i sanejar i arranjar els murs de les
parets de pedra d'aquest edifici principal. La rehabilitació de la zona exterior implicarà la reconversió dels usos
destinats a l'activitat agrícola en estances destinades a complementar l'ús d'habitatge turístic i a donar els
serveis necessaris d'aquesta mena d'activitat. El document, però, no detalla el tipus de contribució de la masia
amb el que és l'activitat agrària de la finca i en quina mesura serà un element més per donar l'encaix dins el
marc normatiu d'aquesta mena d'activitat vinculada amb el turisme rural.

Del contingut del Projecte i del document ambiental se'n desprèn que la masia es destinarà a l'ús turístic,
entenent-se que l'explotació agrària té un treball logístic i funcional independent i, per tant, la contribució en el
manteniment de l'activitat agrària deriva del complement per mantenir la viabilitat econòmica de l'explotació
agrària.

D'acord amb el document ambiental, els treballs requeriran un moviment de terres mínim —tot i que no es
quantifica— i l'ús de recursos, materials i tipologia constructiva seran els que es troben a la zona, de tal
manera que el Projecte prioritza criteris amb l'objecte de respectar i integrar paisatgísticament l'edifici amb
l'entorn.

La nova ocupació de sòl (porxo i piscina) és de 29 m2, una superfície molt reduïda si es té en compte la
superfície ocupada per la resta d'edificis i instal·lacions de què es compon la masia, i la seva ubicació no altera
les visuals principals de la construcció actual ni del seu valor arquitectònic.

La piscina pot actuar com a element d'atracció per a la fauna silvestre de la zona, especialment amfibis i aus,
però també per a ratpenats i altres micromamífers, que poden aprofitar-la com un punt interessant per a la
caça de molts insectes associats a l'aigua i, a més, disposarien de llocs on refugiar-se per a la reconstrucció de
la teulada de l'edifici principal o dels edificis auxiliars, inclosa la teulada del mateix porxo, que és l'element
més pròxim al punt d'aigua. Per a altres mamífers de mida petita, com eriçons o conills, o de la mida de
senglars i cabirols, la piscina pot tenir efecte de trampa, ja que no és en un recinte tancat.

Respecte als serveis urbanístics de subministrament aigua i energia i gestió dels residus, el document
ambiental en fa la descripció detallada a l'apartat 3 d'aquest document.

5.2 Consideracions en relació amb la ubicació del Projecte

El Projecte se situa dins els límits de l'espai inclòs al Pla d'espais d'interès natural i xarxa Natura 2000 “Valls del
Sió-Llobregós”, ZEPA ES0000476, ZEC ES5130016. Aquest espai està regulat pel que estableix l'instrument de
gestió de les zones d'especial conservació de la Regió Mediterrània, aprovat per l'Acord del Govern
GOV/150/2014, de 4 de novembre (DOGC núm. 6744, de 6 de novembre de 2014).

El Projecte constructiu no afecta cap hàbitat d'interès comunitari, ni cap espai geològic, zona humida ni bosc
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d'utilitat pública. Tampoc s'altera cap terreny agrícola, ja que l'actuació s'ubica al mateix lloc on hi ha
implantada la masia.

Els hàbitats d'interès comunitari més pròxims són l'HIC 9240 “Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus
faginea)” a uns 700 m, que actua com a vegetació de ribera de la Rasa de Rodamilans; l'HIC 1520 “Vegetació
gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia)” a 2 km, i l'HIC 6220 “Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-
Brachypodietalia)” a 100 m, tots tres considerats elements clau en l'espai protegit de xarxa Natura 2000 de
Valls del Sió-Llobregós.

Aquests elements naturals no estan afectats directament per les obres de rehabilitació de l'edifici, però sí que
podrien resultar indirectament afectats per l'augment de freqüentació de la zona, tant pels operaris de l'obra
durant la fase d'execució, com per part dels clients del mas durant la fase d'explotació, per la qual cosa cal
prendre mesures preventives i correctores per minimitzar els potencials impactes.

Pel que fa a la fauna, l'àmbit se situa dins d'una àrea d'interès faunístic delimitada per l'àguila cuabarrada, que
té aquí una de les seves principals àrees de dispersió juvenil. Tot i això, ni l'execució del Projecte ni l'activitat
de turisme rural són factors que puguin resultar una amenaça per a aquesta rapinyaire, i, per tant, no es
considera necessària l'adopció de mesures ambientals específiques.

Entre els mamífers amb possibilitats de trobar-se dins l'àmbit del Projecte, es poden citar tres espècies de
quiròpters incloses a l'annex II de la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig).
Aquestes espècies són el ratpenat de peus grossos (Myotis capaccinii), el ratpenat gros de ferradura
(Rhinolophus ferrumequinum) i el ratpenat petit de ferradura (Rhinolophus hipposideros). El ratpenat de peus
grossos és considerat una espècie clau dins de l'espai de Valls del Sió-Llobregós, i pot ser un motiu per dur a
terme una prospecció per tal de detectar la seva presència a l'àmbit, i, si fos el cas, prendre mesures que
intentin evitar la seva afecció, o, fins i tot, segons els llocs on sigui present, millorar les condicions del seu
hàbitat. En aquest sentit, la creació d'un punt d'aigua artificial, com és la piscina, pot resultar un element molt
favorable per a la seva presència, en poder atreure insectes que serveixen d'aliment.

El document ambiental assenyala que ni els hàbitats ni la fauna silvestre poden resultar afectats pel Projecte,
amb l'argument que se situa al mateix lloc on ja hi havia la masia, i ,en segon lloc, perquè no hi haurà un
augment de freqüentació de l'espai.

Probablement no és significatiu l'augment de la freqüentació perquè pugui produir-se un impacte negatiu sobre
els hàbitats i les espècies de fauna silvestre de l'espai, ja que el nombre de clients i visites al llarg de l'any no
serà gaire alt. Tanmateix, en trobar-se dins d'un espai protegit, és convenient advertir la possibilitat d'afecció
de la fauna i flora de l'espai, així com fomentar el coneixement d'aquests valors naturals.

Pel que fa a l'afecció al paisatge és important destacar que la rehabilitació del patrimoni arquitectònic
tradicional constitueix també una prioritat de gestió dels espais protegits. El Projecte té en compte molts
aspectes que podrien revalorar el paisatge de la zona, optant per una proposta constructiva en què els factors
que destaquen són l'austeritat, l'ús dels materials disponibles a l'entorn, l'ús de formes de construcció
tradicionals (per exemple la reconstrucció de murs de pedra seca sense morter en els marges del camí
d'accés), soterrar tots els serveis i autoabastir-se d'energia elèctrica per tal de no requerir noves línies de
transport i, en definitiva, el respecte a la volumetria i tipologia de l'edificació original.

5.3 Consideracions en relació amb el potencial impacte

No és d'esperar que el Projecte repercuteixi significativament en cap element de conservació prioritària o
element clau de l'espai protegit, com els hàbitats d'interès comunitari o les espècies esmentades a l'apartat
anterior i presents a l'àmbit, en la mesura que l'execució del Projecte no representa grans moviments de
terres, ni un ús elevat de recursos, molts d'ells disponibles en el lloc, ni riscos significatius per vessaments
accidentals i contaminació.

Els potencials impactes negatius es concentren en la fase d'execució del Projecte pel fet que hi haurà un
augment de trànsit que pot provocar molèsties a la fauna i l'aixecament de pols, amb el consegüent problema
per a la vegetació dels voltants. Tant el document ambiental com els informes rebuts del Departament de
Cultura i de l'ACA mostren que els possibles impactes que es produiran tindran un caràcter compatible i que
podran ser minimitzats amb les corresponents mesures preventives i correctores.

D'altra banda, durant la fase d'explotació de l'activitat en si, pot dir-se que el projecte representarà un impacte
positiu, donada la bona integració paisatgística i el respecte per la tipologia de construccions tradicionals de la
zona. La possibilitat que el nou ús turístic sigui una contribució per a l'economia de l'activitat agrària resulta un
aspecte que cal valorar positivament, sobretot pel que fa a la preservació del mosaic agroforestal, amb una
incidència directa sobre la disminució del risc d'incendi i en la permeabilitat ecològica que ofereix aquest tipus
de paisatge.
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- 6 Resolució

En conseqüència, considerant la documentació presentada, les respostes rebudes a les consultes formulades,
així com els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, relatius a les
característiques del Projecte, la seva ubicació i les característiques del potencial impacte, i a proposta de
l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Lleida,

Resolc:

Primer

Emetre l'informe d'impacte ambiental sobre el Projecte bàsic de rehabilitació de la Masia Fité, promogut i
tramitat per Masia Fité, SL, al terme municipal de Torrefeta i Florejacs, pel qual es determina que no s'ha de
sotmetre a una avaluació d'impacte ambiental ordinària, atès que l'actuació prevista no té efectes adversos
significatius sobre el medi ambient.

Segon

Incloure les condicions addicionals següents:

   a) Determinar la presència de ratpenats colonials tant en les runes de la Masia Fité com als voltants, estudiar
l'afectació del Projecte sobre les colònies de ratpenats i avaluar possibles mesures correctores i
compensatòries, si és el cas.

   b) La piscina s'ha de dotar de sistemes antiofegament de la fauna silvestre que pugui accedir-hi i caure
accidentalment.

   c) S'ha de donar compliment a les mesures establertes per l'ACA.

   d) Es recorda que, en cas de descobriment de restes arqueològiques o paleontològiques de qualsevol mena,
s'han d'aturar immediatament les obres i el promotor o la direcció facultativa de l'obra ho ha de comunicar al
Departament de Cultura en el termini màxim de 48 hores.

Tercer

Traslladar aquesta Resolució a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Lleida perquè la notifiqui a la
persona interessada.

D'acord amb el que estableix l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental,
aquesta Resolució d'informe d'impacte ambiental s'ha de fer pública mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica del Departament de Territori i Sostenibilitat.

De conformitat amb l'article 47.5 de la Llei d'avaluació ambiental, l'informe d'impacte ambiental no pot ser
objecte de cap recurs, sens perjudici dels que escaiguin en via administrativa o judicial davant l'acte, si escau,
d'autorització del Projecte.

Barcelona, 16 de febrer de 2021

Ferran Miralles i Sabadell

Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

(21.055.044)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/508/2021, de 16 de febrer, d'informe d'impacte ambiental del Projecte de rompudes de
terrenys forestals ROM 23 206 2019 a la finca Pla Paleta, promogut per Cogul SAT 1366 CAT i tramitat pel
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, al terme municipal d'Os de Balaguer (exp.
OTAALL20200136).

—1 Antecedents

El dia 21 d'octubre de 2019, va entrar al registre dels Serveis Territorials del Departament de Territori i
Sostenibilitat a Lleida la sol·licitud d'inici del tràmit d'avaluació d'impacte ambiental sobre els aspectes
ambientals del Projecte de rompudes de terrenys forestals ROM 23 206 2019 a la finca Pla Paleta, promogut
per COGUL SAT 1366 CAT i tramitat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, al terme
municipal d'Os de Balaguer.

El dia 25 d'octubre de 2019, l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials del
Departament de Territori i Sostenibilitat a Lleida, va comunicar a la Secció de Boscos, que el Projecte era un
supòsit d'avaluació ambiental simplificada i va requerir la documentació que preveu l'art. 45 de la Llei 21/2013,
d'avaluació ambiental, a través de l'òrgan substantiu.

El dia 14 d'agost de 2020, va entrar al registre dels Serveis Territorials del Departament de Territori i
Sostenibilitat a Lleida la sol·licitud del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de l'informe
d'impacte ambiental del Projecte de rompudes d'aquests terrenys forestals.

A la sol·licitud es va adjuntar el document ambiental redactat per la consultora AGRO90, SL i signat per
l'enginyer agrònom Antoni Valentí i Ponsa (col·legiat núm. 572).

—2 Marc normatiu

L'article 7.2b de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018,
estableix que són objecte d'una avaluació d'impacte ambiental simplificada, els projectes no inclosos ni a
l'annex I ni a l'annex II que puguin afectar de forma apreciable, directament o indirectament, espais naturals
protegits de xarxa Natura 2000.

El Projecte afecta l'espai de xarxa Natura 2000 (codi ES513002) Secans de la Noguera.

—3 Descripció del Projecte i del document ambiental

L'objectiu del Projecte és l'execució de rompudes forestals a la finca Pla Paleta, situada al polígon núm. 10,
parcel·les núm. 162 i núm. 165, al sud-est del terme municipal d'Os de Balaguer. D'acord amb el document
ambiental l'objectiu de la rompuda és ampliar i millorar la superfície agrícola de la finca per al cultiu d'ametllers
de secà i de control de plagues i infermetats i collita.

El Projecte inclou una fase d'execució amb ocupació de sòl, de tala i d'esbrossada de la vegetació, de
moviments de terres i de treballs de protecció del sòl; i una fase d'explotació que comporta llaurar el terreny,
la plantació d'ametllers, la fertilització i el control de plagues.

Les dues parcel·les estan en continuïtat i sumen un total de 6,23 ha 3,73 ha de les quals estan plantades i la
resta són terrenys forestals, objecte de les rompudes de 2,5 ha.

La compacitat i homogeneïtat del terreny que es proposa permet millorar substancialment la maniobrabilitat de
la maquinària agrícola, a més de no requerir nous punts d'accessos.

L'àmbit del Projecte està definit dins del Pla de Regadius de Catalunya com: Altres regadius de suport de la

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8351 - 26.2.20211/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21055045-2021



Noguera.

Les actuacions concretes a executar són les següents:

Fase d'execució:

   1. Marcatge acurat de les superfícies d'afectació, incloses les àrees auxiliars per a maquinària i
abassegaments temporals.

   2. Tala i desbrossada que comprèn l'eliminació de la coberta vegetal existent mitjançant esbrossada
mecànica, retirada, eliminació dels materials fustaners (per trituració o crema).

   3. Moviment de terres:

      a. Decapatge de terra vegetal de 20 cm i abassegament en piles inferiors a 2 m

      b. No s'envairà el domini hidràulic per a no alterar la capacitat d'evacuació de la llera ni drenatges; en els
abocaments es preveuran acabats de pendents naturals, sempre superiors a tres metres. Es faran drenatges
per dirigir l'aigua i la correcta canalització per minimitzar la pèrdua de sòls, si s'escau.

   4. Treballs de protecció del medi, estesa de terra vegetal prèviament abassegada, estabilització de talussos i
hidrosembra.

Fase d'explotació

   1. Llaurat inicial (després s'usarà la tècnica del no conreu i cobertura herbàcia)

   2. Plantació

   3. Fertilització orgànica

   4. Control de plagues i malalties fitosanitaris

   5. Collita anual

L'anàlisi ambiental de la rompuda se centra en l'obtenció d'unes característiques de relleu idònies per al cultiu i
amb un mínim de moviments de terres. L'estudi incorpora una descripció del medi afectat, tot i que no entra en
el detall dels impactes potencials sobre els hàbitats estèpics i la coherència amb la normativa vigent de l'espai
protegit. Fa una proposta de mesures ambientals orientada a la funcionalitat geomorfològica i hidrològica de
les parcel·les afectades, però insuficient pels aspectes relatius a la biodiversitat i connectivitat ecològica i sense
un Pla de Vigilància Ambiental que garanteixi la idoneïtat de l'execució.

—4 Consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades

A la taula adjunta es detallen les administracions públiques, entitats i persones interessades consultades en
aquesta fase. S'hi indiquen amb una “X” les que han emès informe en relació amb el document ambiental:

Relació de consultats Respostes rebudes

Agència Catalana de l'Aigua X

Confederació Hidrogràfica de l'Ebre X

Departament d'Interior (Protecció Civil) X

Departament de Cultura

Oficina dels Secans X

Secció de Biodiversitat i Medi Natural

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Ajuntament d'Àger
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Consell Comarcal de la Noguera

IPCENA

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estudia els possibles impactes sobre el medi hídric, tant en l'àmbit
d'hidrologia superficial com subterrània, amb una especial rellevància a l'afecció per l'increment del risc de
contaminació i l'alteració tant de les aigües circulants superficialment (escorrentia) com del flux subterrani. Així
mateix, considera la necessitat que el Projecte incorpori un Pla de vigilància i de seguiment ambiental amb
l'objecte de comprovar l'eficàcia de les mesures proposades i el control de la qualitat de les aigües durant les
diferents fases del Projecte.

L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès informe en el sentit que la proposta no comporta efectes ambientals
significatius en relació amb el vector aigua i fa algunes consideracions sobre mesures de prevenció a tenir en
compte.

El Departament d'Interior indica que no hi ha afectació pel que fa als riscos i a la protecció civil.

No obstant això, pel que fa al risc d'incendi forestal, i atès que es preveuen treballs en zones d'alt risc d'incendi
forestal, recomana l'aplicació, durant les fases d'execució i d'explotació, de les mesures de prevenció d'incendis
forestals establertes en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció
d'incendis forestals.

L'informe de l'Oficina dels Secans determina que la rompuda de la finca núm. 10/162 és incompatible amb el
que estableix el PEPMNP, ja que afecta l'hàbitat d'interès comunitari 9340 Alzinars i carrascars, i no es pot
autoritzar.

—5 Avaluació d'impacte ambiental d'acord amb els criteris de l'annex III

5.1 Consideracions en relació amb les característiques del Projecte

D'acord amb la documentació ambiental i la cartografia aportada, les rompudes previstes permeten optimitzar
el potencial agrícola de la finca. Tanmateix, es pot assumir que la rompuda de 2,65 ha, malgrat que en l'àmbit
local té poca incidència en el paisatge, en l'àmbit de la mateixa finca representa la transformació gairebé
completa en camps de conreu.

Els impactes a valorar s'associen amb l'eliminació de la vegetació i la consegüent alteració -amb més o menys
mesura- dels hàbitats naturals que s'hi puguin trobar, així com de la capa superficial del sòl, on es
desenvolupen els principals processos biogeoquímics i hidrològics que garanteixen l'estabilitat dels terrenys i el
creixement de la vegetació tant natural com de la mateixa plantació.

Tanmateix, cal tenir en compte que el foment del mosaic agroforestal, típic de la zona, té clars avantatges per
a la contenció dels incendis forestals i per l'optimització de l'aigua com a recurs hídric per a la vegetació i
fauna de l'àmbit, tot i que, en aquest cas, en situar les rompudes al límit d'un ampli espai agrícola, aquesta
funció no és tan rellevant.

El document ambiental posa de manifest que durant la fase d'execució (especialment després d'eliminar la
vegetació), pot haver-hi una modificació de la hidrologia de la zona, però també assenyala que a causa del
relleu encara poc pronunciat (les parcel·les se situen just abans d'iniciar-se el pendent del vessant de la Serra
de la Guineu) no es produiran canvis geomorfològics significatius ni processos erosius d'importància.

El document assenyala també que la plantació d'ametllers no requereix fer gaires llaurades, la qual cosa
afavoreix el manteniment de la cobertura vegetal més o menys estable que permet reduir l'escorrentia
superficial i augmentar la infiltració.

Per aquest motiu, considera com a única mesura correctora hidrològica la possibilitat, només si és necessari,
d'executar una rasa perimetral que condueixi l'aigua de pluja cap a les lleres existents. En canvi, el document
no sembla considerar la possibilitat que es presentin problemes erosius en la mateixa finca, fenomen molt
freqüent a l'inici de l'explotació, quan encara la plantació no ha assolit un bon cobriment del sòl per part de les
arrels ni s'ha consolidat la vegetació herbàcia entre les fileres dels arbres plantats.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8351 - 26.2.20213/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21055045-2021



D'altra banda, els informes de l'administració hidràulica (CHE i ACA), indiquen que dins les parcel·les afectades
per l'actuació no hi ha cap llera pública, però també assenyalen que a menys de 100 m de la zona discorre el
barranc del Pla de Bòria. Això fa que part de l'actuació es trobi en zona de policia de lleres, i per tant, cal
sol·licitar les autoritzacions pertinents a l'organisme de conca.

Consultats els mapes topogràfics ICGC, a pocs metres, i a banda i banda de la nova superfície de conreu
creada, es distingeixen petits barrancs temporals (no citats explícitament en els informes de l'administració
hidràulica) que val la pena tenir en compte a l'hora de conduir l'aigua dels possibles drenatges que es facin, la
qual cosa probablement representa moure menys terres destinades a rases perimetrals, ja que en part són
presents en el relleu natural de l'indret.

Per últim, en relació amb les característiques executives del Projecte, la memòria aportada indica que
s'aprofitaran marges de terra o de paret de pedra seca, si se'n troben, per a evitar processos erosius. Només
es preveu l'eliminació dels blocs provinents de petits afloraments de roca o de despreniments antics, que seran
desplaçats a les parts més baixes per tal d'anivellar el terreny o bé per estabilitzar marges interns, aspecte que
cal incorporar als plànols definitius del Projecte després de l'anàlisi topogràfica de detall i abans de començar
les actuacions.

5.2 Consideracions en relació amb la ubicació del Projecte

El Projecte afecta el límit est de l'espai de xarxa Natura 2000 Secans de la Noguera (codi ES5130021), ubicació
que coincideix amb la zona que fa de frontera entre els espais oberts interiors i amb un predomini d'extensions
de conreus herbacis (els més pròxims serien els que estan en el Pla de Bòria, Pla de Baix i Pla d'Os) i els
terrenys forestals de la solana de la Serra de la Guineu, que corresponen a boscos d'utilitat pública de la
Generalitat de Catalunya.

Un dels aspectes a avaluar és precisament l'afecció de les rompudes a terrenys forestals que són dins dels
espais protegits que integren aquest Pla Especial, en la mesura que representin un potencial impacte sobre
hàbitats d'interès comunitari, a més dels que puguin representar un canvi estructural dels terrenys agrícoles o
forestals necessaris per assolir un estat de conservació favorable de les espècies d'atenció especial.

La documentació ambiental aportada tot i referir-se a les proteccions de xarxa Natura 2000, IBAs, planejament
municipal i territorial no fa cap menció a aquest Pla Especial de la Plana de Lleida i per tant no estudia les
potencials afeccions sobre els hàbitats i espècies d'atenció especial ni els elements prioritaris de conservació
especificats en diferents articles de la seva normativa.

En aquest sentit, d'acord amb les bases cartogràfiques relacionades amb hàbitats i espècies d'atenció especial
o amb un cert grau d'amenaça, destaca l'afecció que l'actuació tindria sobre l'HIC “Alzinars i carrascars”, d'una
banda, i d'altra, la seva proximitat, i fins i tot, inclusió en àrees sensibles per a diferents espècies considerades
amb aquesta categoria pel Pla i que corresponen a espècies contingudes a l'annex I de la Directiva d'Aus, que
tenen la consideració de prioritàries.

L'informe emès per l'Oficina dels Secans posa de manifest que la rompuda de terrenys forestals afecta les
parcel·les núm. 10/162 i núm. 10/165 i la parcel·la núm. 10/162 està situada totalment dins d'un espai natural
protegit regulat pel Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels espais naturals protegits de la
plana de Lleida (PEPMNP), aprovat per l'Acord del Govern GOV/185/2010, d'11 d'octubre.

Els recintes a rompre en la parcel·la núm. 10/162 estan formats per l'hàbitat d'interès comunitari 9340 Alzinars
i carrascars i l'article 17.7.b del PEPMNP estableix que: Als espais naturals protegits de la plana de Lleida són
prohibides les rompudes de terrenys forestals que afectin hàbitats d'interès comunitari.

En conseqüència, la rompuda de la finca núm. 10/162 és incompatible amb el que estableix el PEPMNP, ja que
afecta l'hàbitat d'interès comunitari 9340 Alzinars i carrascars.

Entre les espècies de fauna destaquen les que integren el grup d'ocells que constitueixen un indicador clau per
conèixer l'estat de conservació de l'espai, i en concret, el de la zona on s'inscriu que en aquest cas és la
regulada per l'article 36 del Pla Especial amb la clau 2 “Zona d'agroecosistema estèpic”.

Les espècies que consten en la cartografia de fauna del Departament dins de l'àmbit o molt pròximes i que
podrien resultar directament o indirectament afectades, primer per les rompudes i després per l'explotació de
la nova superfície de llenyoses implantades, serien per ordre de grau d'amenaça i proximitat de les àrees
sensibles, les següents: Xoriguer petit (Falco naumanni), Gaig blau (Coracias garrulus) i Calàndria
(Melanocoryoha calàndria), totes elles integrades en plans de recuperació atès el seu grau d'amenaça a
Catalunya.

L'atles d'ocells nidificants de Catalunya permet reconèixer dins d'aquesta zona moltes altres espècies d'afinitat
estèpica (però amb un grau d'amenaça inferior i altres que sense tenir una vinculació tan estricta amb el medi
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estèpic, tenen igualment importància en el manteniment del bon estat de l'agroecosistema i del mosaic
agroforestal on s'insereix) i ratifiquen la importància d'aquests àmbits de transició o ecotons pel manteniment
d'una alta diversitat biològica.

L'àguila cuabarrada (Aquila fasciata), és una rapinyaire que també té un elevat grau de protecció a Catalunya, i
també figura com a espècie d'atenció especial, tot i que té l'espai vital encavalcament en tot l'àmbit de la
proposta, les rompudes poden proporcionar-li, almenys durant els primers anys de la plantació, una nova
superfície de cacera i després el percentatge de superfície ocupada per llenyoses no li ha de comportar una
reducció significativa de la seva zona d'espai vital.

5.3 Consideracions en relació amb el potencial impacte

La transformació de 2,65 ha de terreny forestal a agrícola equival a un augment de gairebé el 90 % de la
superfície agrària útil de la finca i la creació d'una taca agrària de gran magnitud si es té en compte el paisatge
agrari d'aquestes contrades de les serres marginals prepirinenques.

Es produeix un augment dels espais oberts en un àmbit que des de l'abandonament de molts conreus i del
pasturatge en les parts més inaccessibles d'aquestes serres s'estava constatant una forta recuperació del bosc
en detriment dels espais oberts amb el consegüent augment del risc d'incendis forestals.

D'altra banda, l'eliminació de forest relativament consolidada i pertanyent a hàbitats d'interès comunitari, com
el bosc mixt de carrasques i roures, i garrigues pot provocar un canvi estructural dels terrenys agrícoles o
forestals necessaris per assolir un estat de conservació favorable de les espècies d'atenció especial, i l'afecció
directa sobre un hàbitat d'interès comunitari, tal com s'ha dit a l'apartat anterior. Aquest fet, per tant,
constitueix una limitació important per a la valoració de rompudes dins de l'àmbit de l'espai protegit, però no
és una causa de prohibició per les rompudes proposades fora d'aquest àmbit i en concret per les que es
delimiten en la parcel·la núm. 165/ 10.

En particular, les rompudes proposades ampliarien aquests plans inclosos íntegrament a l'espai protegit pel
planejament sectorial fins al límit de la vall, eliminant parcialment les zones de transició entre camp obert i
bosc, on normalment s'observa un augment de la biodiversitat. En aquests ecotons es concentren molts
processos claus per a la connectivitat ecològica, ja que constitueixen zones de pas i molt transitades per la
fauna, sigui pels desplaçaments quotidians a la recerca d'aliments com pel flux dispersiu de les espècies.

Aquests corredors de proximitat al bosc, si tenen certa vegetació, són més funcionals per a la fauna que si
constitueixen transicions abruptes que provoquen l'efecte marge i unes condicions més favorables pels
depredadors. Cal garantir, doncs, transicions poc brusques per evitar aquest efecte.

Tots aquests aspectes que poden considerar-se com potencials impactes negatius, no han estat tractats en la
documentació ambiental aportada i per tant, l'estudi d'impacte ambiental ho ha de reflectir adequadament.

En aquest sentit, es considera necessari tenir un grau més elevat de definició de les actuacions respecte a la
conservació d'alguns corredors forestals aprofitant marges i canvis del relleu de l'actuació de tal manera que no
impliqui un impediment excessiu per a la maniobrabilitat de la maquinària.

És molt important destacar l'estudi de les afeccions tan directes i indirectes sobre els ocells estèpics que es
poden trobar a la zona i esmentats a l'apartat anterior, aspecte aquest que requerirà també la valoració de
l'òrgan competent sobre la possible afecció a espècies integrades en plans de recuperació.

Per últim, indicar que d'acord amb el Pla de Gestió dels Secans de la Plana de Lleida, el Projecte ha
d'implementar actuacions que millorin l'aptitud de l'agroecosistema estèpic de tal manera que s'assoleixi un
bon estat de conservació dels hàbitats i de les espècies incloses a l'annex II del Pla especial, referents a l'espai
dels Secans de la Noguera. Segons la normativa d'aquest Pla, qualsevol nou cultiu de llenyosos ha de ser
objecte d'una anàlisi mediambiental específica que cal incloure també en l'EIA.

- 6 Resolució

En conseqüència, considerant la documentació presentada, les respostes rebudes a les consultes formulades,
així com els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, relatius a les
característiques del Projecte, la seva ubicació, i les característiques del potencial impacte, i a proposta de
l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Lleida,

Resolc:
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Primer

Emetre informe d'impacte ambiental sobre el Projecte de rompudes de terrenys forestals ROM 23 206 2019 a
la finca Pla Paleta, promogut per COGUL SAT 1366 CAT i tramitat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, al terme municipal d'Os de Balaguer, pel qual es determina que el Projecte s'ha de
sotmetre a una avaluació d'impacte ambiental ordinària, atès que l'actuació prevista té efectes significatius en
el medi ambient.

Segon

Precisar que, de conformitat amb el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels espais
naturals protegits de la plana de Lleida i el Pla de gestió d'aquests espais la rompuda s'ha de limitar a la
parcel·la núm. 10/165.

El promotor ha d'elaborar l'estudi d'impacte ambiental del Projecte, de conformitat amb l'article 35 de la llei
esmentada que ha d'estudiar especialment els aspectes següents:

   1. Grau de compatibilitat de la rompuda i ampliació de superfície de cultius llenyosos amb les determinacions
del Pla especial esmentat, amb la consideració d'altres opcions en la definició dels emplaçaments de les
rompudes i d'una gestió agronòmica específica que sigui coherent amb el Pla Especial.

   2. L'estudi d'impacte ambiental ha de justificar l'adequació de l'actuació a les determinacions normatives del
Pla especial citat, especialment als articles 9, 15, 17, 30 i 36.

   3. Cal incorporar les mesures que es derivin del Pla de recuperació de les espècies potencialment afectades
pel Projecte, com és el cas del xoriguer petit i la calàndria.

   4. S'ha de considerar la conveniència de dur a terme una prospecció detallada per delimitar els marges
transversals i perimetrals que cal deixar o restaurar amb l'objectiu d'augmentar l'estabilitat de les noves feixes
creades i preservar la funcionalitat del sistema hídric i de corredor faunístic.

   5. També cal estudiar els mecanismes per garantir el drenatge de les aigües als barrancs principals de la
zona, dirigint les aigües i creant terrasses de retenció d'aigua i sediment.

   6. S'ha de preveure el tractament de residus, especialment de les restes de tales d'arbres i d'eliminació de
soques que no s'usin per a l'estabilització i increment de l'heterogeneïtat i estabilitat dels talussos, procurant la
reserva de fusta per triturar i incorporar al sòl i de branques i troncs sobrants per al seu aprofitament com a
llenya o biomassa.

   7. S'han d'incorporar les mesures i condicions indicades en els informes de l'Agència Catalana de l'Aigua i de
la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.

   8. Cal incloure un Pla de Vigilància per comprovar l'assoliment de les mesures ambientals adoptades en el
projecte.

Tercer

Traslladar aquesta Resolució a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Lleida perquè la notifiqui a la
persona interessada.

D'acord amb el que estableix l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental,
aquesta Resolució d'informe d'impacte ambiental s'ha de fer pública mitjançant la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica del Departament de Territori i Sostenibilitat.

De conformitat amb l'article 47.5 de la Llei d'avaluació ambiental, l'informe d'impacte ambiental no serà
objecte de cap recurs sens perjudici dels que escaiguin en via administrativa o judicial davant l'acte, en el seu
cas, d'autorització del Projecte.

Barcelona, 16 de febrer de 2021
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Ferran Miralles i Sabadell

Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

(21.055.045)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE d'11 de febrer de 2021, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu
referent al municipi de Coll de Nargó.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu, en la sessió de 18 de desembre de 2020, va adoptar, entre
d'altres, l'acord següent:

Exp.: 2020 / 071409 / P

Modificació número 2 del Pla d'ordenació urbanística municipal , al terme municipal de Coll de Nargó

Vista la proposta dels Serveis Tècnics, i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió
Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu acorda:

-1 Aprovar definitivament la Modificació número 2 del Pla d'ordenació urbanística municipal, del municipi de
Coll de Nargó, promoguda i tramesa per Ajuntament.

-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l'efecte de la seva executivitat
immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació o la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, dipositat en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya,
tal com estableix l'article 103, apartats 1 i 2, del Text refós esmentat.

S'inclou, a continuació, l'enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat, amb
plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei
2/2007, de 5 de juny, del DOGC, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer:

http://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2020/71409/P&set-locale=ca
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Lleida, 11 de febrer de 2021

Mariona Surroca Cenarro

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Alt Pirineu

Annex

Normes urbanístiques de la Modificació número 2 del Pla d'ordenació urbanística municipal, al terme municipal
de Coll de Nargó.

(Vegeu la imatge al final del document)

Normativa_cat.pdf

(21.050.033)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 19 de febrer de 2021, sobre un acord de la Comissió de Territori de Catalunya referent a un Pla
especial urbanístic del municipi de Cassà de la Selva.

La Comissió de Territori de Catalunya, en la sessió de 22 de desembre de 2020, va adoptar, entre altres,
l'acord següent:

Exp.: 2019/069172/G

Pla especial urbanístic autònom per a la implantació d'una via verda paisatgística Verneda, del municipi de
Cassà de la Selva

La Comissió de Territori de Catalunya acorda:

-1 Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic autònom per a la implantació d'una via verda paisatgística
Verneda, del municipi de Cassà de la Selva, promogut i tramès per l'Ajuntament.

-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l'efecte de la seva executivitat
immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives
i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament de Cassà de la Selva.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, dipositat en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya,
tal com estableix l'article 103, apartats 1 i 2, del Text refós esmentat.

S'inclou, a continuació, l'enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat, amb
plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei
2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:
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http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2019/69172/G&set-locale=ca

La consulta de l'expedient administratiu es podrà fer, presencialment, en qualsevol dels serveis territorials
d'Urbanisme, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres feiners.

Barcelona, 19 de febrer de 2021

Mercè Albiol i Núñez

Secretària de la Comissió de Territori de Catalunya

Annex

Normes urbanístiques del Pla especial urbanístic autònom per a la implantació d'una via verda paisatgística
Verneda, del municipi de Cassà de la Selva

(Vegeu la imatge al final del document)

NNUU_cat.pdf

(21.050.015)
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

PLA  ESPECIAL  URBANÍSTIC  AUTÒNOM  PER  A  LA  IMPLANTACIÓ  D’UNA  VIA 
VERDA PAISATGÍSTICA VERNEDA, DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
 
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
 
L’objecte d’aquesta Normativa urbanística és la regulació del Pla especial urbanístic (PEU) per 
a l’execució d’infraestructures d’interès públic i la implantació d’una via verda paisatgística. 
Aquest projecte forma part d’una actuació que engloba diversos municipis (Cassà de la Selva, 
Sant Andreu Salou, Campllong, Fornells de la Selva i Llambilles), a través del Consorci de Vies 
Verdes, anomenat Via Verda Cassà de la Selva ‐ Sant Andreu Salou ‐ Campllong ‐ Fornells de la 
Selva ‐ Llambilles i millores en Via Verda Carrilet. El projecte permetrà millorar i potenciar la 
xarxa de carril bici de la comarca del Gironès. 
 
El  Tram  objecte  del  PEU  afecta  el municipi  de  Cassà  de  la  Selva  i  tindrà  dues  zones  ben 
diferenciades: 
 

‐ La  zona urbana que connecta el nucli urbà amb  la urbanització  situada a peu de  la 
carretera C‐250 en direcció Llagostera, i que aprofitaria camins i vials ja existents. 

 
‐ La zona rural que té l’inici en el Camí dels Metges fins als límits amb Campllong i Sant 
Andreu Salou, resseguint bona part de la riera Verneda i també un tram situat en la 
zona del Pla de Bugantó. 

 
Article 2. Marc legal de referència 
 
Aquestes Normes estan redactades d’acord amb la legislació urbanística i territorial vigent. El 
marc legal de referència, sens perjudici del que estableix la legislació sectorial, està format per 
la legislació següent: 
 

‐ Decret  legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei 
d’urbanisme i les seves modificacions (TRLU). 

 
‐ Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 

i les seves modificacions (RLU). 
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‐ Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística i les seves modificacions (RPLU). 

 
‐ Reial decret legislatiu 7/2015, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl (LLS). 

 
‐ Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions 

de la Llei de sòl (RLLS). 
 

‐ Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Cassà de la Selva. 
 

‐ Legislació i Normativa sectorial. 
 
Article 3. Contingut 
 
El contingut del Pla especial ve determinat per l’article 94 del Decret 30/2006: 
 

Documentació dels plans especials urbanístics 
 

94.1 Els plans especials urbanístics estan integrats per la documentació escrita i gràfica 
adequada a la seva naturalesa i finalitat. En qualsevol cas, hauran de contenir una 
memòria  descriptiva  i  justificativa  de  la  necessitat  o  conveniència  del  pla  i  de 
l’ordenació  que  aquest  preveu  i  els  plànols  d’informació  i  d’ordenació  que 
corresponguin. 

 
Article 4. Interpretació d’aquestes Normes 
 
La interpretació d’aquestes Normes es farà d’acord amb l’esperit, criteris, finalitats i objectius 
del Pla especial, formulats en la seva documentació sencera. Si existeixen contradiccions entre 
les  determinacions  contingudes  en  els  diferents  documents,  es  considerarà  prevalent  la 
determinació dels documents gràfics. 
 
Article 5. Executivitat i vigència 
 
El  Pla  especial  és  executiu  a  partir  de  la  publicació  en  el Diari Oficial  de  la Generalitat  de 
Catalunya de l’acord d’aprovació definitiva i de les Normes urbanístiques corresponents. 
 
La vigència del Pla és indefinida. Tanmateix, es poden modificar les seves determinacions quan 
sigui conseqüència de la modificació de les infraestructures projectades. Les modificacions del 
Pla han de seguir el mateix procediment que el requerit per a la seva aprovació. 
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CAPÍTOL 2. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Article 6. Disposicions generals 
 
La Normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal vigent del municipi serà d’aplicació per 
a tot allò no especificat en la Normativa d’aquest Pla especial. 
 
Article 7. Classificació i qualificació del sòl 
 
El sòl comprès en l’àmbit d’aquest Pla especial urbanístic abasta terrenys classificats de sòl no 
urbanitzable. 
 
Les actuacions previstes en aquest Pla són completament compatibles amb el règim actual del 
sòl, una vegada aprovat el Pla especial. 
 
El sòl corresponent al traçat de la Via Verda que ocupa terrenys de sòl urbà queda inclòs, en 
la seva major part, en el sistema viari. La via també passa pel sistema d’equipaments esportius 
en la zona esportiva municipal. 
 
El  sòl  corresponent  al  traçat  de  la  Via  Verda  que  ocupa  terrenys  qualificats  de  sòl  no 
urbanitzable. S’afecten les zones: 
 

 ZONA B ‐ ESTABILITAT I CONNEXIÓ ECOLÒGICA I DEL PAISATGE. 
 

 ZONA D ‐ RURAL AGRÍCOLA. 
 
La qualificació urbanística de la traça de la Via Verda en sòl no urbanitzable és la de sistema 
viari rural (clau 1C) i tindrà la consideració de Via Verda, d’acord amb l’article VII.2.27.g) del 
Pla d’ordenació urbanística municipal. 
 
Article 8. Implantació i ordenació de la infraestructura 
 
El Pla especial ordena el traçat de la via paisatgística a partir d’un traçat que es desenvolupa 
al llarg de tot el terme municipal. 
 
La via es traça com a una infraestructura sobre el sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable. 
 
La traça de la via haurà de ser concretada pels diferents projectes d’execució, admetent‐se 
ajustaments necessaris que es determinin en els plànols de traçat. En aquest sentit es fixa una 
amplada de 5 m a ambdues bandes de l’eix, que es concretarà en el projecte corresponent. 
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D’altra  banda,  el  projecte  podrà  determinar  l’expropiació  de  superfícies  complementàries 
d’ocupació temporal. 
 
S’ordena la insfraestructura de Via Verda Verneda en sòl no urbanitzable com a part integrant 
de la Xarxa Viària, Camins i Senders. Concretament, s’estableix la clau 1C essent del tipus Via 
Verda. 
 
El Pla especial només preveu la implantació de la via amb els seus elements tècnics necessaris, 
com són obres de drenatge, estructures, senyalització, mobiliari urbà, etc. 
 
La implantació de la via dona compliment a les directrius ja previstes en el Pla d’ordenació 
urbanística municipal com: 
 

 Es tracta d’una via només apta per a bicicletes i vianants. 
 

 La  Via  Verda  de  Verneda  dona  compliment  a  la  directriu  que  estableix  que  és 
recomanable la creació de noves rutes excursionistes i cicloturistes cap a altres punts 
de la Serra de les Gavarres i de la Plana de la Selva. 

 

 La Via Verda de Verneda donarà  la senyalització adient de  les rutes excursionistes  i 
cicloturistes seguint els models existents de les rutes cicloturistes del programa de Vies 
Verdes, amb especial cura dels creuaments de carreteres i camins principals. 

 
L’obertura  d’una  Via  Verda  es  correspon  amb  l’obertura  d’un  sender.  Precisament,  la 
implantació de la Via Verda que es preveu en la majoria del seu traçat per la zona de camps 
menys en aquells  trams en què existeix un sender o es  recupera un antic  sender de mota 
permetrà: 
 

 Protegir el bosc de ribera i afavorir‐ne la conservació. 
 

 Delimitar una franja d’uns 5 m amb les zones de cultius. 
 

 Millorar la funció de connexió ecològica longitudinal al riu i transversal entre camps 
de conreu i ribera. 

 
Així doncs, tal com es conclou en l’estudi ambiental la Via Verda paisatgística, millora la funció 
de connexió ecològica i protegeix el bosc de ribera. 
 
Article 9. Usos admesos 
 
Ús exclusiu: comunicació apta únicament per al pas de bicicletes i de vianants. 
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CAPÍTOL 3. DESENVOLUPAMENT DEL PLA 
 
Article 10. Disposicions generals 
 
El Pla especial es desenvoluparà a partir de l’aplicació de les determinacions gràfiques dels 
plànols de l’actuació i les Normes urbanístiques del Pla. 
 
Article 11. Sistema d’actuació 
 
D’acord amb l’article 117 del Decret legislatiu 3/2012, i amb l’article 121 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme, es  tracta d’una actuació adscrita a  l’Administració  i, per  tant,  l’executarà 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva mitjançant una gestió urbanística aïllada. 
 
El sistema d’actuació previst per tal d’adquirir els drets corresponents per a l’obtenció dels 
terrenys és el d’expropiació forçosa per raons urbanístiques. També es preveu que els terrenys 
siguin objecte de cessió d’ús per un termini de 75 anys. 
 
També seran objecte d’expropiació les ocupacions temporals necessàries per a la construcció 
de la infraestructura. En aquest cas l’expropiació habilita per: 
 

 Obtenir  lliure accés al personal encarregat de l’execució de les  infraestructures, així 
com la maquinària corresponent. 

 

 Obtenir espai per al recull de material o de maquinària, així com de les instal∙lacions 
temporals que siguin necessàries per a l’execució de les infraestructures. 

 
Article 12. Desenvolupament del Pla 
 
El desenvolupament d’aquest PEU correspon a l’Ajuntament afectat per la implantació de la 
nova infraestructura, sens perjudici de les competències que corresponguin a la Generalitat 
de  Catalunya  o  a  altres  organismes,  mitjançant  la  formulació  del  Projecte  executiu 
corresponent. 
 
Per poder desenvolupar el PEU, i a partir del contingut tècnic detallat dels diferents projectes 
constructius, l’Ajuntament redactarà i tramitarà els documents necessaris per a l’obtenció dels 
terrenys i servituds, sempre precisant les mínimes possibles. 
 
Seran els projectes constructius els que acabaran de concretar  la  traça d’una manera més 
detallada. 
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Article 13. Projecte executiu de les obres 
 
El  projecte  executiu  de  la  infraestructura  (Via  Verda)  constitueix  l’instrument  de 
desenvolupament  de  les  determinacions  del  PEU,  que  haurà  de  preveure  com  a  obra 
completa, incorporant i definint detalladament totes les actuacions. 
 
El projecte executiu s’ajustarà a les condicions del PEU i definirà les condicions tècniques que 
permetran executar la construcció de la infraestructura prevista i els seus accessos. 
 
El projecte preveurà també el desenvolupament de les eines necessàries per a l’obtenció dels 
terrenys. 
 
El projecte haurà de donar compliment als informes sectorials competents que s’han derivat 
de la tramitació del PEU. 
 
Article 14. Autoritzacions i informes 
 
Tal  com  determina  l’informe  de  l’Agència  Catalana  de  l’Aigua,  serà  necessari  sol∙licitar 
autorització de les obres amb el projecte constructiu de la infraestructura. 
 
Tal  com  determina  la  resolució  del  Departament  de  Medi  Ambient,  el  projecte  que 
desenvolupi  el  Pla especial haurà de  ser objecte d’informe per  part de  l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental. 
 
Article 15. Prescripcions tècniques del Projecte 
 
En la redacció del projecte s’hauran de tenir les prescripcions generals següents: 
 

 El  projecte haurà d’ajustar  el  traçat  de  tal manera que  s’eviti  o  es minimitzi,  en  la 
mesura del possible, l’afectació a la vegetació d’interès en els trams forestals. 

 

 Així mateix, si per a  l’adequació del camí es generen nous talussos en algun  indret, 
hauran de tenir un pendent 3H:2V i s’haurà de preveure la seva restauració mitjançant 
l’aportació de terra vegetal i la revegetació mitjançant hidrosembra i/o plantacions. 
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També  s’hauran  de  tenir  en  compte  les  condicions  específiques  següents,  respecte  de 
l’informe d’agricultura: 
 

 Mantenir la integritat de les explotacions agrícoles i/o ramaderes, establint mesures 
compensatòries  als  propietaris  afectats  per  expropiacions,  ocupacions  temporals  i 
servituds. 

 

 Prioritzar  la  realització  de  l’actuació  projectada  en  una  època  de  l’any  en  què  les 
superfícies agrícoles no estiguin conreades. 

 

 Garantir la continuïtat de la xarxa de camins rurals presents en l’àmbit d’estudi, durant 
i després de l’execució de les obres, evitant l’aïllament de masos i d’indrets respecte 
dels nuclis urbans. 

 

 Atès que la xarxa prevista es desenvolupa en part seguint el traçat de camins rurals, 
cal  garantir  que  les  instal∙lacions  previstes  permeten  mantenir  el  trànsit  actual  i 
previsible de vehicles pesants (maquinària agrícola i forestal). 

 

 Vetllar perquè el  traçat de  la nova Via Verda afecti en  la menor mesura possible  la 
superfície conreable de camps de conreu o de plantacions d’arbres de ribera. Per tant, 
cal  preveure  que  el  traçat  de  la  via  es  realitzi  seguint  el  límit  dels  marges  de  les 
parcel∙les i afectant el mínim de superfície d’aquestes. 

 

 No alterar les condicions de servei de canals, recs, sèquies i/o conduccions d’aigua (en 
el cas que existeixin) destinats al regadiu, durant i després de l’execució de les obres 
projectades. 

 

 Minimitzar l’ocupació temporal de finques agràries i les afeccions a l’activitat agrícola 
i/o ramadera, durant l’execució de les obres. 

 

 Que, una vegada finalitzada l’actuació, es restitueixi al seu estat actual, les superfícies 
de camps de conreu, camins i accessos a finques que no siguin objecte de l’actuació 
projectada. 
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Les prescripcions establertes pel que fa a l’Agència Catalana de l’Aigua són: 
 

 Es prohibeix, amb caràcter general, tant durant la fase d’execució de les obres com en 
el  desenvolupament  de  l’activitat,  tota  aquella  activitat  susceptible  de  provocar  la 
contaminació  o  degradació  del  domini  públic  hidràulic  i,  en  particular,  acumular 
residus sòlids, runa o substàncies de qualsevol que sigui la seva naturalesa i lloc on es 
dipositin, que constitueixin o puguin constituir un perill de contaminació de les aigües 
o de degradació del seu entorn. 

 

 En la fase d’execució de l’obra d’adequació de la Via Verda i construcció de l’obra de 
drenatge sobre el torrent es poden produir afeccions a la hidrologia subterrània amb 
les  tasques de manteniment, abastament de combustible  i neteja de  la maquinària 
emprada en els treballs, sobretot la maquinària destinada al transport i col∙locació del 
formigó per a  la  instal∙lació de  la  infraestructura, on es poden produir abocaments 
d’olis,  greixos  de  les  màquines,  el  rentat  de  formigoneres  i  altres  processos  que 
produeixin residus que poden contaminar el terreny i les aigües que per aquest puguin 
discórrer i el subsol. És per això que hauran de comptar amb les mesures oportunes 
per  evitar  pèrdues  i  fugues,  havent  d’estar  els  efluents  generats  en  aquests  llocs 
canalitzats  cap  a  sistemes  de  tractament  o  de  recollida  d’aquests,  per  ser 
posteriorment tractats per un gestor autoritzat. 

 

 Es  poden  produir  afeccions  a  la  hidrologia  superficial  amb  l’arrossegament  de 
materials de construcció fins a la llera: formigó i llots de bentonita, terres procedents 
de  les  cimentacions,  etc,  així  com  la  desbrossada,  tala  o  poda  que  pot  afectar  la 
vegetació de ribera de l’àmbit, especialment els canyissars presents. En aquest sentit, 
per tal d’evitar aquesta situació es prendran mesures preventives i correctores adients, 
durant aquesta fase de construcció. 

 

 Al llarg del traçat de la Via Verda projectada caldrà advertir als diferents àmbits, fora 
de la llera, del perill de pas en el cas d’avinguda, mitjançant la senyalització vertical 
adient. Aquest advertiment s’haurà de situar en diversos punts de l’itinerari i, en tot 
cas, en els creuaments, atesa la seva longitud i especialment en els llocs on es permeti 
l’entrada a la zona fluvial de la riera. 

 
Article 16. Estudi d’impacte i integració paisatgística 
 
El  projecte  constructiu  de  la  infraestructura  inclourà  l’Estudi  d’impacte  i  integració 
paisatgística, per valorar la integració del paisatge de la infraestructura. 
 
Article 17. Pla d’autoprotecció 
 
Segons es determina en l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, serà necessari adaptar el 
Pla  d’Emergència  Municipal  per  Inundacions  (INUNCAT,  actualització  2010),  establint  les 
directrius per al tancament d’accessos i l’evacuació del tram de la Via Verda en episodis de 
riuades. 
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 19 de febrer de 2021, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent
al municipi de Llagostera.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 16 de novembre de 2020, va adoptar, entre
d'altres, l'acord següent:

Exp.: 2020 / 072297 / G

Modificació del POUM en relació als articles 108, 111, 113 bis i 114 bis de les normes urbanístiques, al terme
municipal de Llagostera

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics i d'acord amb les consideracions efectuades, aquesta Comissió
acorda:

   1. Aprovar definitivament la Modificació del POUM als articles 108, 111, 113bis, 114bis, de Llagostera,
promoguda i tramesa per l'Ajuntament.

   2. Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC, a l'efecte de la seva
executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

   3. Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació o la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, dipositat en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya,
tal com estableix l'article 103, apartats 1 i 2, del Text refós esmentat.

S'inclou, a continuació, l'enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat, amb
plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei
2/2007, de 5 de juny, del DOGC, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer:
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http://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2020/72297/G&set-locale=ca

La consulta de l'expedient administratiu es podrà fer, presencialment, en qualsevol dels serveis territorials
d'Urbanisme, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres feiners.

Girona, 19 de febrer de 2021

Sònia Bofarull Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

Annex

Normes urbanístiques de Modificació del POUM en relació als articles 108, 111, 113 bis i 114 bis de les normes
urbanístiques, de Llagostera.

(Vegeu la imatge al final del document)

normativa_cat.pdf

(21.050.098)
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Annex 
Normes urbanístiques de la modificació del POUM en relació als articles 108, 111, 113 bis 
i 114 bis de les normes urbanístiques del municipi de Llagostera 
 
Article. 108 
4. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ 
Edificabilitat màx. de la parcel·la  Art.31- És la que resulta d’aplicar els paràmetres 

corresponents a les profunditats edificables pel 
nombre de plantes corresponent. 
Subzona 8e És la que resulta d’aplicar els 
paràmetres corresponents a les profunditats 
edificables de 13,60 pel nombre de plantes 
corresponent PB+2PP. 

Ocupació màxima Art. 32-  Segons profunditat edificable. 
Subzona 8e Segons profunditat edificable 13,60 

Sòl de parcel·la lliure d’edificació Art. 33-  Serà preferentment enjardinat. Subzona 8b 
Enjardinat amb vegetació autòctona. 

Adaptació topogràf. i mov. terres Art. 34 
Planta baixa Art. 35- Subzona 8e Amb la condició prevista per 

l’informe de l’ACA, que el paviment ha d’estar com a 
mínim 0,80m. per sobre de la rasant del Passeig 
Romeu en el punt confrontant amb l’edifici. Per baix 
d’aquest nivell no es projectarà cap obertura del 
parament sense “tancament hidràulic” amb la 
finalitat de reduir el risc d’inundació. La solució 
estructural i dimensionat de la fonamentació de 
l’edifici es tindrà en compte les sol·licitacions de 
supressió derivades de l’ hipòtesis d’inundació del 
solar fins el nivell de la planta baixa. 
Subzona 8c1. No s’admet la construcció d’altells 

Planta soterrani Art. 36 
Planta pis Art. 37 
Planta sotacoberta Art. 38 Subzona 8c No es permet en sotacoberta 

habitable. 
Planta coberta Art. 39 El pendent de la coberta inclinada serà com 

a màxim del 40%. 
Subzona 8c1 .La coberta de l’edificació s’ajustarà al 
que s’assenyala en l’apartat de condicions 
estètiques.   

Façanes i mitgeres Art. 40 
Cossos sortints Art. 41  Només es permeten cossos oberts. 

Subzona 8b Només es permeten cossos oberts a 
carrer, es prohibeixen els cossos sortints a pati d’illa. 
Subzona 8c Només es permet cossos oberts amb 
una volada màxima d’1 metre, tant a carrer com a 
pati d’illa. 
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Elements sortints Art. 42 Subzona 8c El ràfec de la coberta podrà tenir 
com a màxim una volada igual que els cossos 
sortints. 

Ventilació i il·luminació Art. 43 
Celoberts Art. 44 
Patis de ventilació Art. 45 
Composició de façana Subzona 8a, 8d, 8e. Lliure. En el cas de conjunts 

unitaris d’habitatges en filera, es modificarà la 
composició cada cinc habitatges. 
Subzona 8b, 8c. Lliure. 
Subzona 8c1. S’ajustarà a les condicions estètiques 
següents: Al tractament de façana s’admetran els 
acabats estucats, monocapes, remolinats i pintats 
amb colors continus. També s’admetran aquells 
materials que incorporin la textura i el color en el 
procés d’edificació. No s’admetrà la utilització de 
tractaments de pell que puguin patir un procés de 
degradació en el temps. Els colors dels tancaments 
hauran d’harmonitzar amb els de la façana. Les 
cobertes tindran una pendent màxima del 10 %i en 
cap cas resultaran vistes des de l’espai públic 
immediat. No s’admetrà el fibrociment com a 
material d’acabat de la coberta. S’admetrà la 
col·locació de marquesines, amb un vol màxim de 
1,50 metres a la façana de l’Avinguda del Gironès i 
de 1 m. la resta de façanes, amb un màxim del 25% 
de la longitud de la façana i de manera que en cap 
dels seus punts es situï a una alçada inferior a 3,60 
m. de la rasant de la vorera. 

Alineació de l’edificació Art. 47  Segons plànol d’ordenació. 
Alçada reguladora referida a 
carrer 

Art. 48 Es determina en funció del nombre màxim de 
plantes fixades en els plànols d’ordenació de sòl 
urbà. 
Per aquells edificis que sigui permès una planta àtic, 
aquesta s’endarrerirà 3 metres de l’alineació de 
l’edificació a carrer i a pati d’illa. L’alçada lliure 
d’aquesta planta serà com a màxim de 2,70 metres. 
Subzona 8c1. 8 metres , admetent-se solament la 
planta baixa. El paviment de l’edificació es situarà 
més menys 1 metre respecte la cota més alta de la 
rasant dels carrers que l’envolten. 

Punt d’aplicació de l’AR Art. 49     
Nombre màxim de plantes referit a 
carrer 

Art. 50  Segons plànol d’ordenació 
Subzona 8c Planta baixa + planta primera + planta 
segona (reculada 4 metres de la façana posterior) 
Subzona 8c1. S’admet solament planta baixa. 
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Planta baixa referida a carrer Art. 51 
Ocupació planta soterrani Art. 52  . 
Profunditat edificable Art. 53  Segons plànol d’ordenació de sòl urbà. 

Subzona 8c 11 metres per planta baixa i planta 
primera pis, i 7 metres per planta segona pis. 
Subzona 8c1 47 metres en façana al carrer 
Almedinilla i 11 a la resta de carrers. 
Subzona 8e Segons plànol d’ordenació del sòl urbà 
– 13,60m. 

Pati d’illa Art. 54 
Construccions auxiliars Art. 55 
Tanques Art. 56 
Les modificacions en l’ocupació o noves construccions en els terrenys de sòl urbà ja 
consolidats al costat del marge esquerre de la Gotarra, inclouran mesures de protecció 
passiva i tancament hidràulic respecte el risc de desbordament de la Gotarra. 
 
Article. 111 
4. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ. 
Edificabilitat màx. de la parcel·la Art. 31 Subzona 11a 0,70m2sostre/m2sòl (edif. 

principal + auxiliar). 
Subzona 11b 0,40m2sostre/m2sòl (edif. principal + 
auxiliar). 
Subzona 11c 0,40m2sostre/m2sòl (edif. principal) 
+25m2 aux.. Subzona  
11d 0,07m2sostre/m2sòl (no computaran les  
edificacions existents abans de l’aprovació de les 
NNSS –18.01.84 -). 
Subzona 11e 0,50m2sostre/m2sòl (edif. Principal) 
per parcel·les de superfície major de 500 m2. Per la 
resta el doble de la superfície edificada en planta 
baixa existent en el moment d’aprovació del PERI 
(28.10.87).  
Subzona 11f 0,40m2sostre/m2sòl (edif. Principal + 
auxiliar). 
Subzona 11g 0,60 m2sostre/m2sòl (edif. Principal). 
0,12m2sostre/ m2sòl(edif. Auxiliar). 
Subzona 11h 1,20m2sostre/m2sòl. 
Subzona 11i 0,40m2sostre/m2sòl (edif. Principal) 
0,12m2sostre/m2sòl(edif. Auxiliar). 
Subzona 11j 0,70m2sostre/m2sòl (edif. Principal + 
Auxiliar) 

Ocupació màxima Art. 32 35% de la parcel·la (edif. principal +  
auxiliar). 
Subzona 11b 25% de la parcel·la (edif. principal) + 
40m2 aux. 
Subzona 11c 25% de la parcel·la (edif. principal + 
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l’auxiliar). 
Subzona 11d 15% de la parcel·la (inclòs edificis 
existents). 
Subzona 11e 25% de la parcel·la (edif. principal) per 
aquelles amb superfície superior a 500m2. Per la 
resta igual a la planta baixa existent en el moment 
d’aprovació del PERI (28.10.87). 
Subzona 11f 30% de la parcel·la (edif. Principal + 
auxiliar). 
Subzona 11g 42% de la parcel·la (edif. Principal + 
Auxiliar). 
Subzona 11h 40% de la parcel·la. 
Subzona 11i 32% de la parcel·la (edif. Principal + 
Auxiliar) 

Sòl de parcel·la lliure d’edificació Art. 33 Enjardinat amb espècies autòctones. 
Art. 64 

Adaptació topogràfica i moviment 
de terres 

Art. 34  Subzona 11a, 11b, 11c, 11d. El tractament 
dels murs de contenció serà amb pedra natural o 
aplacada, obra vista, formigó vist o revocs i estucs. 
Els murs situats en els límits tindran la seva part 
vista amb una alçada màxima de 2 metres. 
 Subzona 11g, 11h, 11i, 11j. El tractament dels murs 
de contenció serà amb pedra natural o aplacada, o 
revocs i estucs. 

Planta baixa Art. 35 
Planta soterrani Art. 36 
Planta pis Art. 37 
Planta sotacoberta Art. 38 No es permet el sotacoberta habitable 
Planta coberta Art. 39 Subzona 11e Només es permet coberta 

inclinada acabada amb teula àrab de color rogenc, 
terrós, palla o similars..  
Subzona 11j. Obligatòriament coberta inclinada 
acabada amb teula àrab. 

Façanes i mitgeres Art. 40 
Cossos sortints Art. 41 Subzona 11c la franja de separació a vial es 

podrà envair per cossos oberts que no tinguin una 
volada superior a 1 metre i una longitud del balcó o 
balcons inferior al 50% de la longitud de la façana 
de l’edificació. 
Subzona 11h només podran envair la franja de 
separació a carrer amb una volada màxima d’ 1,50 
metres 

Elements sortints Art. 42 
Ventilació i il·luminació Art. 43 
Celoberts Art. 44 
Patis de ventilació Art. 45 
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Composició de façana Lliure. 
Subzona 11d les noves construccions 
harmonitzaran amb les edificacions de la masia. 

Alçada reguladora màxima Art. 57 Subzona 11d L’edificació del Mas Gotarra, 
que pot conservar la seva alçada 

Punt d’aplicació de l’AR Art. 58 
Nombre màxim de plantes referida 
a la parcel·la 

Art. 59  Subzona 11a, 11b, 11c, 11e, 11f, 11g, 11i, 
11j. Planta baixa + 1 planta pis. 
Subzona 11d planta baixa + 1 planta pis, excepte 
l’edificació del Mas Gotarra, que pot conservar el 
nombre de plantes. 
Subzona 11h Planta baixa + 2 planta pis 

Planta baixa referida a parcel·la Art. 60 Subzona 11b la planta baixa es referirà a la 
rasant del carrer en el punt de menor cota, i no 
respecte al terreny definitiu, sempre i quan que per 
sota de la planta baixa únicament hi hagi una única 
planta semisoterrani.. 

Planta soterrani referida a parc. Art. 60 Subzona 11b la planta soterrani serà aquella 
que es situa sota de la planta baixa referida al 
carrer. 

Separacions mínimes Art. 61  Entre edificis de la mateixa parcel·la: meitat 
de l’alçada del més alt. 
Subzona 11d mínima 10,00 metres. 
Subzona 11j igual que el més alt. 
A vial i límits: 
Subzona 11a, 11b, 11e, 11g, 11i, 11j. Mínima de 3 
metres  
Subzona 11c a límits mínima de 3 metres i la meitat 
de l’alçada de l’edificació; a vial mínima de 4 metres. 
Subzona 11d mínima 5 metres. 
Subzona 11f es permet el manteniment de les 
separacions de partions de l’edificació existent, si be 
les ampliacions que de la mateixa es vulgui realitzar, 
s’hauran de separar com a mínim 3 metres.. 
Subzona 11h a vial mínima de 5 metres; a límits 
mínima de 3 metres. 

Construccions auxiliars Art. 63  Subzona 11a la construcció auxiliar ocuparà 
com a màxim un 5% de la parcel·la, amb una alçada 
màxima de 3,10metres, es podrà alinear a vial si la 
longitud de la façana de l’edificació auxiliar no 
supera els 5 metres. 
Subzona 11b la construcció auxiliar tindrà com a 
màxim un sostre de 40m2, es podrà alinear a façana 
si la longitud de la façana de l’edificació no supera el 
50% del front de parcel·la.  
Subzona 11c la construcció auxiliar tindrà com a 
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màxim un sostre de 25m2, que haurà de mantenir 
les separacions mínimes. 
Subzona 11e Es permet un cos auxiliar de 25m2 per 
parcel·la, amb una alçada de 3 metres, que pot 
envair les separacions mínimes, si bé, la façana 
alineada a carrer tindrà com a màxim una longitud 
de 5 metres. 
Subzona 11f, 11g, 11i. Únicament es permet en 
planta baixa.  
Subzona 11h. No es permeten construccions 
auxiliars. 

Tanques Art. 62 Subzona 11a, 11b, 11c, 11d, 11g, 11h, 11i, 
11j. El tractament de la part massissa serà amb 
pedra natural o aplacada, obra vista, formigó vist o 
revocs i estucs. 

 
Article. 113 bis 
4. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ. 
Edificabilitat màx. de la parcel·la Art. 31  Subzona 14a, 14b, 14c, 14d. És la que 

resulta d’aplicar els paràmetres corresponents a les 
profunditats edificables pel nombre de plantes 
corresponents. 

Ocupació màxima Art. 32 Subzona 14a, 14b, 14d.  Segons profunditat 
edificable. 
Subzona 14c. Segons profunditat edificable de 12 
m, grafiada en els planols d’ordenació. 

Fondària edificable Subzona 14a  S’estableix en 12 m. 
Subzona 14c Obligatòria de 12 m.  
Subzona 14d S’estableix una fondària edificable fixa 
i obligatòria de 14,00 m. des de la línia de façana de 
l’edificació. 

Sòl de parcel·la lliure d’edificació Art. 33 Subzona 14a, 14b, 14c Serà preferentment 
enjardinat . Subzona 14d enjardinat amb especies 
autòctones. 

Adaptació topogràf. i mov. Terres Art. 34 
Planta baixa Art. 35     
Planta soterrani Art. 36   
Planta pis Art. 37 
Planta sotacoberta Art. 38  Subzona 14a, 14b. No es permet es 

sotacoberta habitable. 
Planta coberta Art. 39 
Façanes i mitgeres Art. 40 
Cossos sortints Art. 41   Subzona 14a  Només es permeten cossos 

oberts amb una volada màxima d’1 metre. 
Subzona 14b Només es permeten cossos oberts 
amb una volada màxima d’1,50 metres en les 
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façanes separades 5 metres del carrer. 
Subzona 14c Només es permeten cossos oberts 
amb una volada màxima d’1 metre. 
Subzona 14d Només es permeten cossos oberts 
amb una volada màxima d’1 metre en les façanes a 
carrer i a pati de parcel·la i es separaran 1 metre de 
la paret mitgera. No es permetrà cossos sortints 
quan la separació de l’edificació a la parcel·la veïna 
o a vial sigui inferior a 3 metres. 

Elements sortints Art. 42 Subzona 14a  El ràfec de la coberta podrà 
tenir com a màxim una volada igual que els cossos 
sortints. 

Ventilació i il·luminació Art. 43 
Celoberts Art. 44 
Patis de ventilació Art. 45 
Composició de façana Lliure. 

Subzona 14c Serà obligatòria la composició unitària 
de les agrupacions de 4, 5 o 6 habitatges 
assenyalades al plànol d’ordenació, mitjançant un 
projecte unitari i llicència d’obres comú. 

Alineació de l’edificació Art. 47 Subzona 14a  Segons plànol d’ordenació. 
Separació fixa i obligatòria de 3 metres de l’alineació 
de vial. 
Subzona 14b Segons plànol d’ordenació. La 
separació de l’edificació a vial serà fixa i obligatòria. 
Es permet que els habitatges aïllats o agrupats es 
recullin 2 metres del límit lateral de parcel·la. Sobre 
aquesta franja de separació únicament es permet 
que voli el ràfec de coberta. Subzona 
14c Segons plànol d’ordenació. Separació fixa i 
obligatòria de 5 metres de l’alineació a vial. 

Alçada reguladora referida  a 
carrer a l’ordenació alineada a 
vial. 

Art. 48 Subzona 14a  Màxima de 7,00 metres  
Subzona 14b Màxim de 10,00 metres. 
Subzona 14c Màxim de 7,00 metres a les façanes a 
vial i a fons de parcel·la. A les façanes laterals de 
les agrupacions es permetrà superar l’alçada 
reguladora en el cas de coberta inclinada al gàlib 
que dibuixen uns plans inclinats amb el pendent 
màxim permès amb la intersecció del pla de façana. 
Subzona 14d Màxim de 7,50 metres 

Punt d’aplicació de l’AR Art. 49     
Nombre màxim de plantes referit a 
carrer 

Art. 50 Subzona 14a  Planta baixa + 1 planta pis. 
Subzona 14b Planta baixa + 1 planta pis + àtic 
(50%).  
Subzona 14d Planta baixa + 1planta pis + 
sotacoberta 
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Planta baixa referida a carrer Art. 51 
Ocupació planta soterrani Art. 52 Subzona 14a, 14b, 14c.  Igual que planta 

baixa  
Profunditat edificable Art. 53 Subzona 14a  12 metres 

Subzona 14b L’assenyalada als plànols d’ordenació. 
Subzona14d S’estableix una fondària edificable fixa i 
obligatòria de 14 metres des de la línia de façana de 
l’edificació. 

Pati d’illa Art. 54 
Construccions auxiliars Art. 55 Subzona 14b Es permet una construcció 

auxiliar a fons de parcel·la amb una alçada màxima 
de 3 metres. Aquesta edificabilitat es deduirà de 
l’edificació principal.  
Subzona 14c No es permeten construccions 
cobertes al sòl lliure d’edificació 

Tanques Art. 56 
Alçada reguladora màxima a 
l’ordenació aïllada. 

Art. 57  

Punt d’aplicació de l’AR Art. 58 
Nombre màxim de plantes referida 
a la parcel·la 

Art. 59   Subzona 14c Planta baixa + 1 planta pis 

Planta baixa referida a parcel·la Art. 60 
Planta soterrani referida a parc. Art. 60 
Separacions Art. 61 Subzona 14d Fixa de 3.00 metres a vial 

frontal. 
Mínima de 2.00 metres a vial lateral 
0.00 metres entre parcel·les entremitgeres. 
Mínima de 2.00 metres de testers de parcel·la. 
Mínima de 5.00 metres a fons de parcel·la. 
Subzona 14c Segons el plànol d’ordenació 4 metres 
a les parcel·les límit de cada agrupació 

Construccions auxiliars Art. 63 
Tanques  Art. 62 Subzona 14d El tractament de la part 

massissa serà amb pedra natural o aplacada, obra 
vista, formigó vist o revocs i estucs. 

 
Article. 114 bis 
4. CONDICIONS DE L'EDIFICACIÓ. 
Alineacions Art. 29  Subzona 16b alineada a vial. 
Edificabilitat Art. 30 
Edificabilitat màx. de la parcel·la Art. 31  1,50 m2sostre/m2sòl 
Ocupació màxima Art. 32   Subzona 16b 100% de la parcel·la. 

50% de la parcel·la  
Sòl de parcel·la lliure d’edificació Art. 33  Enjardinat amb espècies autòctones 
Adaptació topogràfica i moviment 
de terres 

Art. 34 El tractament dels murs de contenció serà 
amb pedra natural o aplacada, o revocs i estucs. 
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Planta baixa Art. 35 
Planta soterrani Art. 36 
Planta pis Art. 37 
Planta sotacoberta Art. 38   No es permet el sotacoberta habitable 
Planta coberta Art. 39    
Façanes i mitgeres Art. 40 
Cossos sortints Art. 41    
Elements sortints Art. 42 
Ventilació i il·luminació Art. 43 
Celoberts Art. 44 
Patis de ventilació Art. 45 
Composició de façana  Lliure 
Alçada reguladora màxima Art. 57   Subzona 16b art. 48  

10 metres 
Punt d’aplicació de l’AR Art. 58 Subzona 16b art. 49 
Nombre màxim de plantes referida 
a la parcel·la 

Art. 59  Planta baixa + 2 plantes pis 

Planta baixa referida a parcel·la Art. 60   Subzona 16b art. 51 
Planta soterrani referida a parc. Art. 61   Subzona 16b art. 52  
Separacions mínimes Art. 62  Subzona 16b no es fixen separacions 

A vial i límits : mínima de 3 metres  
Construccions auxiliars Art. 64 
Tanques Art. 63   El tractament de la part massissa serà amb 

pedra natural o aplacada, o revocs i estucs. 
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 19 de febrer de 2021, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent
al municipi de Serra de Daró.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 16 de novembre de 2020 , va adoptar, entre
d'altres, l'acord següent:

Exp.: 2019 / 068537 / G

Modificació puntual de les NNSS per nou emplaçament de la deixalleria municipal, al terme municipal de Serra
de Daró

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics i d'acord amb les consideracions efectuades, aquesta Comissió
acorda:

   1. Aprovar definitivament la Modificació puntual de les NNSS per nou emplaçament de la deixalleria
municipal, promoguda i tramesa per l'Ajuntament de Serra de Daró.

   2. Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC, a l'efecte de la seva
executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

   3. Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació o la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, dipositat en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya,
tal com estableix l'article 103, apartats 1 i 2, del Text refós esmentat.

S'inclou, a continuació, l'enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat, amb
plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei
2/2007, de 5 de juny, del DOGC, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer:
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http://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2019/68537/G&set-locale=ca

La consulta de l'expedient administratiu es podrà fer, presencialment, en qualsevol dels serveis territorials
d'Urbanisme, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres feiners.

Girona, 19 de febrer de 2021

Sònia Bofarull Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

Annex

Normes urbanístiques de Modificació puntual de les NNSS per nou emplaçament de la deixalleria municipal, de
Serra de Daró.

(Vegeu la imatge al final del document)

normativa_cat.pdf

(21.050.099)
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Annex 
Normes urbanístiques de la modificació puntual de les Normes subsidiàries per nou 
emplaçament de la deixalleria municipal del municipi de Serra de Daró 
 
Article 1. Condicions per a la implantació d’una mini deixalleria en els terrenys delimitats 
en la Modificació puntual de les NNSS de Serra de Daró.  
1. Per a poder implantar la mini deixalleria en l’àmbit dels terrenys delimitats en la 
Modificació puntual de les NNSS de Serra de Daró el promotor haurà de subscriure una 
declaració responsable en la que expressi clarament que coneix i assumeix el risc 
d’inundació existent i les mesures de protecció civil aplicables al cas, comprometent-se a 
traslladar aquesta informació als possibles afectats. 
2. Amb caràcter prèvia l’inici de les obres, el promotor haurà de disposar del Certificat del 
Registre de la Propietat que acrediti que existeix anotació registral indicant que les 
construccions es troben en zona inundable. 
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 19 de febrer de 2021, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent
al municipi de Torroella de Fluvià.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 21 de desembre de 2020, va adoptar, entre
d'altres, l'acord següent:

Exp.: 2019 / 070753 / G

Modificació del Pla especial per a la implantació d'un càmping a Vilacolum, al terme municipal de Torroella de
Fluvià

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics i d'acord amb les consideracions efectuades, aquesta Comissió
acorda:

   1. Aprovar definitivament la Modificació del Pla especial per a la implantació d'un càmping a Vilacolum
promoguda per Resort Vilacolum, SL i tramesa per l'Ajuntament de Torroella de Fluvià amb el benentès que
d'acord amb l'informe de Cultura totes les actuacions que afectin el subsòl s'han de fer amb control
arqueològic, prèvia autorització del Departament de Cultura.

   2. Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC a l'efecte de la seva
executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

   3. Comunicar-ho a l'Ajuntament i al promotor.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació o la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, dipositat en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya,
tal com estableix l'article 103, apartats 1 i 2, del Text refós esmentat.

S'inclou, a continuació, l'enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat, amb
plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei
2/2007, de 5 de juny, del DOGC, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei
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3/2012, de 22 de febrer:

http://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2019/70753/G&set-locale=ca

La consulta de l'expedient administratiu es podrà fer, presencialment, en qualsevol dels serveis territorials
d'Urbanisme, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres feiners.

Girona, 19 de febrer de 2021

Sònia Bofarull Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

Annex

Normes urbanístiques de Modificació del Pla especial per a la implantació d'un càmping a Vilacolum, de
Torroella de Fluvià.

(Vegeu la imatge al final del document)

normativa_cat.pdf

(21.050.101)
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Annex 
Normes urbanístiques de la modificació del Pla especial per a la implantació d’un càmping 
a Vilacolum del municipi de Torroella de Fluvià 
 
Capítol I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Secció 1. Naturalesa, àmbit territorial i vigència 
 
Art. 1. Naturalesa 
Aquest Pla té la condició de Pla especial urbanístic i respecta en totes les seves determinacions el 
D.L. 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el RDL 3/2012, 
del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, Decret 305/2006, de 18 de juliol, i els respectius reglaments d’aplicació. 


Art. 2. Àmbit territorial 
L’àmbit territorial d’aquest Pla especial és l’assenyalat gràficament als plànols d’ordenació i 
zonificació ( plànol O-02). 
 

Art. 3. Vigència 
Aquest document entrarà en vigor a partir de la publicació de l’aprovació definitiva en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva vigència serà indefinida, d’acord amb el que 
disposen els articles 94 i 106 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 

Art. 4. Obligacions 
Les disposicions contingudes en aquest Pla especial urbanístic obliguen al seu compliment per 
igual tant a l’Administració com als particulars. 
 

Art. 5. Interpretació 
La interpretació del present document es farà d’acord amb el seu contingut i subjecte als seus 
objectius i finalitats. En cas de dubte i imprecisió prevaldrà la solució de menor edificabilitat i major 
dotació d’espais lliures públics, les solucions que afavoreixin el domini públic sobre el privat, així 
com la documentació escrita sobre la gràfica, llevat que el conflicte es refereixi a la quantificació 
de les superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a la superfície real. 
En tot cas, i per allò que no estigui expressament regulat en aquesta normativa, s’ajustarà al que 
disposa la Revisió-adaptació de les Normes Subsidiàries de Torroella de Fluvià. 
 

Art. 6. Modificacions 
Les modificacions del present document hauran de respectar les determinacions per ordre de 
jerarquia urbanística. 
No seran supòsits de modificació els ajustos d’alineació i rasants que no comportin distorsions en 
l’estructura general del sector, ni modificacions en la superfícies  superiors al 5 %. Tampoc ho 
seran les petites variacions ocasionades per a la millor adaptació sobre el terreny del projecte 
d’urbanització que no suposin modificacions en la superfície i per tant a l’edificabilitat, superior al 5 
%. 

Art. 7. Determinacions 
Les determinacions del present Pla especial urbanístic es despleguen en els següents documents: 
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Memòria 
II. Normes Urbanístiques 
III. Plànols d’informació i ordenació 
IV. Annexes 
 

Capítol II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 
 
Secció 1. qualificació del sòl i desplegament del Pla  
 
Art. 8. Règim del sòl 
La classificació de l’àmbit del Pla especial urbanístic per a la implantació d’un càmping a Vilacolum 
ve definida per la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Torroella de Fluvià i 
correspon a la de sòl no urbanitzable i dintre d'aquest com a zones agrícoles i de càmping. 
 

Art. 9. Usos 
Usos admesos i règim urbanístic del pla especial. 
Només s’hi admet l’ús de càmping i de les instal·lacions necessàries per a la realització d’aquest 
ús. La categoria admesa serà de quatre estrelles i cinc estrelles. 
S’entén com a càmping l’ús relacionat amb l’acampada temporal. La superfície destinada a 
acampar estarà subdividida en “unitats d’acampada”, espai de terreny destinat a la ubicació d’un 
vehicle i d’un alberg mòbil, semi-mòbil o fixa. Cada unitat ha de tenir convenientment senyalitzats 
els seus límits i el número que li correspon. 
Aquesta activitat està subjecte a les disposicions específiques establertes en la legislació sectorial 
vigent, que en aquest moment correspon al Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de 
Catalunya. 
   

Art. 10. Desenvolupament 
L’execució de les previsions del Pla especial seran d’iniciativa privada, prèvia les corresponents 
llicències de l’ajuntament de Torroella de Fluvià. 
 

Secció 2. Determinacions del Pla especial urbanístic  
 
Art. 11. Àmbit d’aplicació  
Les disposicions del present capítol són d’aplicació a tot l’àmbit del PE. En cas de contradicció o 
incongruència entre disposicions escrites i gràfiques del Pla, prevaldran les normes escrites. 
 

Art. 12. Zonificació 
L’àmbit del Pla especial estarà ordenat segons la zonificació: 
1- Zona d'esbarjo i espais lliures comunitaris  
2- Zona de recepció/administració - supermercat - restauració 
3- Zona de serveis higiènics 
4- Zona d’acampada d’albergs fixos i semi-mòbils 
5- Zona d’acampada d’albergs mòbils 
6- Zona esportiva 
7- Vials 
8- Espai de vora 
1.- Zona d'esbarjo i espais lliures comunitaris 
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Aquesta zona agrupa els serveis existents a l'antic “Family Fun Park”. Té una superfície de 
3.272,10 m² (12,20% de la superfície de referència del càmping). 
Es mantenen les edificacions existents de l'antic complex "Family Fun Park", tant les autoritzades 
com les no autoritzades, ja que són necessàries pel funcionament del càmping. S’admeten 
genèricament les obres d'ampliació, conservació, reforma, reconstrucció, rehabilitació, millora i 
substitució per edificació de nova planta dels edificis existents sempre que siguin destinats als 
usos compatibles que assenyala l’article 9. 
La superfície construïda assignada a les diferents edificacions serà la següent: 
serveis i sala de cures (nº 3) 65,00 m²
bar (nº 4) 41,60 m²
 àrea didàctica (nº 5) 101,25 m²
 restauració, magatzem (nº 6)    85,65 m²
 vestidors i serveis piscina (sot. + p.b.) (nº 7)  115,95 m²
 porxos (nº 8) 80,00 m²
TOTAL 489,45 m²

En aquesta zona s'inclou la piscina d'adults i infantil i zones pavimentades i enjardinades de 
circulació. 

2.- Zona de recepció/administració - supermercat - restauració 
Situada a l’entrada del recinte, davant l'aparcament de proximitat, conté l’edifici de 
recepció//administració, supermercat i restaurant. Té una superfície de 822,95 m². Es preveu una 
superfície construïda màxima de 680,00 m². L'edificació destinada a supermercat haurà de tenir 
únicament accés per l'interior del càmping. 
3.- Zona de serveis. 
Situada a la part central de la zona d’acampada d'albergs mòbils. Conté l’edifici de lavabos, zones 
de rentat i magatzems. Té una superfície de 798,30 m². Es preveu una superfície construïda 
màxima de 430,55 m². 
4.- Zona d’acampada d’albergs fixos i semi-mòbils 
Situada a la banda nord i est del complex i en contacte amb la zona urbana de Vilacolum. Està 
formada per sis illes i té una superfície de 7.155,95 m². Disposa d’un màxim de 100 unitats 
d’acampada. 
5.- Zona d’acampada d’albergs mòbils 
Situada a la banda sud del complex i en contacte amb la zona agrícola. Té una superfície de 
6.363,70 m². Disposa d’un màxim de 100 unitats d’acampada. 
6.- Zona esportiva 
Situada a la cantonada sud-est del complex. Es preveu disposar de pistes esportives de tennis, 
paddle, etc… Té una superfície de 1.402,25 m². 
No es permet cap tipus d’obra que no siguin les pròpies de construcció de les pistes esportives i el 
seu manteniment. 
7.- Vials 
Els vials interiors del càmping estaran pavimentats i senyalitzats. La superfície destinada a aquest 
ús és de 5.905,02 m². Vials de doble circulació amb una amplada mínima de 5,00m per permetre 
el pas de vehicles d'emergències.  
A la zona destinada a vials només estan admesos els usos propis d’una vialitat, el pas de 
vianants, de vehicles i d’aparcament dels mateixos. Tots els altres usos estan prohibits. 
Les obres permeses en els vials només poden ser de manteniment i millora dels seus paviments i 
instal·lacions. 
L'accés al complex serà únic pel carrer J i s'habilita com a sortida d'emergència l'accés actual del 
"Family Fun Park" i una altre pel camí de la Pedrera.  
8.- Espai de vora 
Espai de tancament per tal d'harmonitzar la petjada en el territori. Aquest espai perimetral està 
definit pel límit de la finca i la tanca del recinte del càmping situada a una distància mínima de 
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15,00m de l'eix dels camins perimetrals. 
Aquests espai es tractarà amb vegetació autòctona de baix consum hídric. La privacitat es resolt 
amb plantació de xiprers davant la tanca permeable formada per malla de simple torsió de color 
verd.  
La superfície total d'aquest espai és de 7.396,51 m². L’edifici de serveis i sala de cures queda 
dintre d'aquest espai i donat que estar legalment implantat (llicència nº 56/05 de 29/11/2005) 
quedarà en situació de volum disconforme.  
 

Art. 13. Condicions tipològiques de les construccions  i el paisatge 
1. Les edificacions s’hauran d’adequar a la condició aïllada amb coberta inclinada de pendent 
màxim 30% que recuperin la imatge de les edificacions rústiques agrícoles tradicionals, quedant 
totalment prohibides les edificacions amb característiques urbanes. 
2. L’alçada màxima de les edificacions serà de 6,00 m. corresponent a P.B, es permet una planta 
pis justificadament i de manera excepcional als edificis comuns i de serveis. 
3. La distància entre edificacions ha de ser com a mínim igual a la seva alçada. 
4. L’edificació s’haurà d’emplaçar en terrenys de topografia de pendent inferior al 20% prohibint en 
terrenys de pendents superiors. 
5. Tanques: malla metàl·lica de simple torsió fins a 2,00 metres d’alçada. La tanca metàl·lica serà 
de color verd i sempre estarà amagada per una pantalla vegetal a manera de talla-vents amb 
xiprers.  
6. Les construccions noves i les existents seran amb acabats dels paraments verticals de colors 
terrosos per aconseguir una integració als colors marronosos que imperen a la zona en la major 
part de l'any. 
7. Introduir vegetació autòctona, i determinar com a espècies prohibides l'ailant, la robínia, el 
negundo, la canya i la vinya verda. 
8. Modificar el mínim possible la topografia de la finca actuant només on sigui estrictament 
necessari. 
9. Ús d'il·luminació no contaminant, reducció de l'horari nocturn de la il·luminació. 
10. Les xarxes de serveis que s'hagin de fer de nou aniran soterrades per minimitzar qualsevol 
efecte sobre el paisatge. 

 
Art. 14. Condicions específiques de les edificacions 
Les edificacions seran de tipus "flexibles", per tant l'avantprojecte dels edificis, inclòs en aquest 
Pla especial admet variacions volumètriques i compositives en el projecte arquitectònic, sempre 
respectant les condicions tipològiques de l'article 13. 
Les edificacions que s'ajustin a l'avantprojecte definit en aquest Pla especial amb les variacions de 
l'apartat anterior l'Ajuntament atorgarà llicència directa. 
Les superfícies assignades als diferents edificis a totes les zones es poden permutar entre ells 
segons les necessitats i de manera justificada sense augmentar el sostre total del Pla especial. 
Quan això comporti l'augment de la superfície construïda d'un edifici superior al 20% del seu 
sostre inicial caldrà la tramitació segons l'article 48 (Llei 3/2012 de MTRLU) a la Comissió 
Territorial d'Urbanisme per a la seva aprovació definitiva. 
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ORDRE TSF/44/2021, de 24 de febrer, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presta el
personal laboral tècnic especialista en educació infantil (TEEI) destinat en centres educatius del
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Vista la convocatòria de vaga presentada pel sindicat CGT en els centres educatius del Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya (amb registre d'entrada d'11 de febrer de 2021), que està prevista per al dia 26
de febrer de 2021, des de les 8.00 fins a les 18.00 hores, exclusivament durant la jornada laboral de cada
professional, i que afecta el personal laboral tècnic especialista en educació infantil (TEEI) destinat als
esmentat centres;

Vist que davant d'una convocatòria de vaga s'ha de valorar si afecta serveis essencials per a la comunitat, és a
dir, si afecta drets constitucionals, llibertats públiques o béns constitucionalment protegits, ja que en aquests
supòsits l'article 28.2 de la Constitució assenyala que s'ha d'assegurar el manteniment d'aquests serveis, i
també ho especifica el Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball, que atorga les
competències a l'autoritat governativa per assegurar-ne el funcionament;

Vist que l'autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per mantenir els serveis essencials, tenint
en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional a l'exercici legítim del dret de vaga que
reconeix l'article 28.2 de la Constitució;

Vist que en els darrers anys s'han produït transformacions profundes en la societat, com la incorporació
massiva de les dones al món del treball, la qual cosa ha comportat la necessitat de ponderar un nou equilibri
entre el dret fonamental a la vaga per part del personal docent i el dret essencial al treball per part de tota la
població en condicions d'igualtat, i preservar el dret a la seguretat dels menors;

Vist que la convocatòria de vaga es produeix en una situació de pandèmia en la qual és primordial preservar la
salut de tota la comunitat educativa i el normal funcionament dels centres educatius. En aquest context, el
Govern de la Generalitat va aprovar en data 4 d'agost de 2020 l'Acord GOV/103/2020, pel qual es crea el
Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de
la pandèmia per la COVID-19. La finalitat de l'esmentat Acord és la de garantir el dret a l'educació i a la
protecció dels infants, fent que l'obertura dels centres educatius i el curs escolar 2020-2021 es desenvolupin
amb la màxima normalitat possible, en l'escenari de la situació d'emergència educativa, i d'acord amb el Pla
d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19. A aquest
efecte, s'ha aprovat un increment de 4.468 dotacions per permetre mantenir grups estables de convivència
reduïts, que s'hauran de mantenir mentre duri la situació excepcional;

Vist que, malgrat que la durada de la vaga és només d'un dia, el 26 de febrer de 2021, de 08.00 a 18.00
hores, pot comportar la possibilitat que quedin interromputs els serveis d'ensenyament dels centres públics en
l'horari escolar, atesa la distribució de grups estables de convivència, amb la conseqüent impossibilitat dels
treballadors amb menors al seu càrrec de fer ús del dret al treball, així com l'obligació que comporta el servei
essencial que es presta en els centres educatius públics de preservar el dret a la seguretat dels menors. És per
això que, a tots els centres educatius del Departament d'Educació amb més de dos grups del primer curs del
segon cicle d'educació infantil, s'estableixen com a serveis mínims un/a tècnic/a especialista en educació
infantil;

Vist que en l'acte de mediació de 23 de febrer de 2021 les parts en conflicte han formulat les seves propostes
de serveis mínims, tal com consta a l'expedient;

Vist que s'ha demanat un informe a la Secretaria General del Departament d'Educació;

Atès el que disposen l'article 28.2 de la Constitució; l'article 170.1.i) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya;
l'article 10.2 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març; el Decret 120/1995, de 24 de març, de la Generalitat
de Catalunya; i les sentències del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 d'abril; 26/1981, de 17 de juliol;
33/1981, de 5 de novembre; 51/1986, de 24 d'abril; 27/1989, de 3 de febrer; 43/1990, de 15 de març, i
122/1990 i 123/1990, de 2 de juliol;
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Ordeno:

Article 1

La situació de vaga anunciada pel sindicat CGT en els centres educatius del Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya, que està prevista per al dia 26 de febrer de 2021, des de les 8.00 fins a les 18.00
hores, exclusivament durant la jornada laboral de cada professional, i que afecta el personal laboral tècnic
especialista en educació infantil (TEEI) destinat als esmentat centres, s'entén condicionada al manteniment
dels serveis mínims següents:

A tots els centres educatius del Departament d'Educació amb més de dos grups del primer curs del segon cicle
d'educació infantil: Un/a tècnic/a especialista en educació infantil.

Article 2

La direcció dels centres, un cop escoltat el Comitè de Vaga, ha de determinar el personal estrictament
necessari per al funcionament dels serveis mínims que estableix l'article anterior, exclòs el del Comitè de Vaga.
Aquests serveis mínims els ha de prestar, preferentment, si n'hi ha, el personal que no exerceixi el dret de
vaga. La direcció dels centres s'han d'assegurar que les persones designades per fer els serveis mínims rebin
una comunicació formal i efectiva de la designació.

Article 3

El personal destinat a cobrir els serveis mínims que determina l'article 1 està subjecte als drets i els deures que
estableix la normativa vigent.

Article 4

Les parts han de donar prou publicitat a la vaga perquè la ciutadania en tingui coneixement.

Article 5

Notifiqueu aquesta Ordre a les persones interessades per al seu compliment i trameteu-la al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya perquè es publiqui.

Barcelona, 24 de febrer de 2021

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

(21.056.037)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ EMC/503/2021, de 19 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts de suport a
departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral
en formació a Catalunya (FI_SDUR) per a l'any 2021 (ref. BDNS 550325).

La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris
i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat
jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de
foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i
Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 61/2020, de 2 de juny, de reestructuració del Departament
d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el 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 públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les
transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 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,
general de subvencions.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret
168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i
subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el
president o la presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU) i també en el president o la
presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR).

En data 22 de desembre de 2020 s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8301 la
Resolució EMC/3345/2020, de 16 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de
suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR).

Per tot això,

Resolc:

Article 1

Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, dels ajuts de suport a
departaments i unitats de recerca universitaris per contractar personal investigador predoctoral en formació a
Catalunya (FI_SDUR).

Article 2

2.1 Aquesta convocatòria és finançada per la Direcció General d'Universitats (DGU) i per la Direcció General de
Recerca (DGR) de la Secretaria d'Universitats i Recerca (SUR) del Departament d'Empresa i Coneixement
(EMC). L'import global és de 7.100.000,00 euros (set milions cent mil euros), que van a càrrec de les partides
449.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2021.

D'aquest import, la Direcció General d'Universitats (DGU) hi destina 2.700.000,00 euros (dos milions set-cents
mil euros) i la Direcció General de Recerca (DGR) hi destina 4.400.000,00 euros (quatre milions quatre-cents

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8351 - 26.2.20211/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21055053-2021



mil euros).

2.2 La concessió dels ajuts està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
resolució de la concessió.

2.3 Aquesta dotació màxima es pot ampliar fins a un 20% abans de la resolució d'adjudicació dels ajuts, sense
necessitat de publicar una convocatòria nova.

2.4 La subvenció es pot reduir totalment o parcialment abans no se'n dicti la resolució definitiva a
conseqüència de les restriccions que deriven del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

2.5 Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s'hagi esgotat l'import màxim fixat a l'article 2.1, o bé
en cas que es generin romanents derivats de les renúncies o les revocacions dels ajuts concedits, es podran
assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment a conseqüència de la interposició d'un recurs
administratiu o contenciós administratiu, o bé a les sol·licituds que hagin quedat en llista de reserva, sempre
que es puguin dur a terme en els terminis que estableixen les bases reguladores.

Article 3

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) La Resolució EMC/3345/2020, de 16 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de
suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador
predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR).

b) La normativa general de subvencions.

Article 4

4.1 D'acord amb el que preveu la base 4.1.a) de les bases reguladores, poden sol·licitar l'ajut les persones
que, entre l'1 de gener de 2018 i la data de presentació de la sol·licitud, hagin superat els requisits per accedir
al programa de doctorat d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel
qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

També poden participar en la convocatòria les persones que hagin superat els requisits per accedir al programa
de doctorat a partir de l'1 de gener de 2015, si entre l'1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2017 han
estat en una de les situacions següents, després d'haver superat els estudis per accedir al programa de
doctorat:

- Han gaudit d'un període de baixa per maternitat.

- Han tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial que
depenguin de la persona beneficiària i que requereixin una dedicació especial.

- Han patit qualsevol malaltia greu o accident que requereixi una intervenció de cirurgia major o un tractament
en un centre hospitalari i provoqui la incapacitació temporal per a l'ocupació o l'activitat habitual de la persona
durant un període continuat mínim de 6 mesos. En queden exclosos els tractaments de cirurgia menor i cirurgia
ambulatòria i els tractaments de rehabilitació realitzats fora del sistema hospitalari.

4.2 D'acord amb el que preveu la base 4.1.c) de les bases reguladores, les universitats beneficiàries hauran de
presentar la matrícula de doctorat del curs 2021-2022 de les persones candidates en el moment d'acreditar la
seva contractació.

Article 5

5.1 L'import de l'ajut per a la contractació del personal investigador s'estableix prenent com a referència la
retribució que determina el Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal
investigador predoctoral en formació.

L'import de cada ajut és de 63.600,75 € (seixanta-tres mil sis-cents euros i setanta-cinc cèntims). Aquest ajut
contempla el cost de cada contracte durant un període de tres anys, incloent-hi la retribució bruta anual i la
quota patronal de la Seguretat Social. L'import per a la primera i la segona anualitat és de 20.774,97 euros
(vint mil set-cents setanta-quatre euros i noranta-set cèntims) i l'import per a la tercera anualitat és de
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22.050,81 euros (vint-i-dos mil cinquanta euros i vuitanta-un cèntims).

5.2 Atenent al que preveu aquest Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal
investigador predoctoral en formació, aquests imports es poden incrementar, d'acord amb l'actualització de la
taula salarial recollida en el conveni únic de personal laboral de l'Administració General de l'Estat i sempre que
la disponibilitat pressupostària ho permeti. Aquests imports també es podran incrementar, sempre que la
disponibilitat pressupostària de la convocatòria ho permeti, en el cas que es produeixi un increment de les
despeses de la quota patronal de la Seguretat Social, especialment en els casos en què s'incrementin les bases
mínimes de cotització.

Les entitats beneficiàries han d'assumir qualsevol cost de contractació que excedeixi l'ajut atorgat, derivat tant
dels increments retributius dels salaris del personal investigador, com dels increments de les quotes
empresarials de la Seguretat Social o dels increments causats per qualsevol altra circumstància o modificació
en el marc laboral o legislatiu.

5.3 Les entitats beneficiàries poden incrementar el sou del personal contractat. Aquest increment de retribució
s'ha de comunicar a l'AGAUR, ha de constar en el contracte i s'ha de fer d'acord amb la legislació laboral i els
convenis col·lectius vigents.

Article 6

6.1 El termini per presentar les sol·licituds provisionals per als ajuts s'inicia l'1 de març de 2021 i finalitza a les
14:00:00 hores (hora local de Barcelona) del 15 de març de 2021.

El termini de les institucions per confirmar o rebutjar la presentació de les sol·licituds provisionals per als ajuts
s'inicia el 18 de març de 2021 i finalitza a les 14:00:00 hores del 26 de març de 2021.

6.2 Les sol·licituds es poden presentar d'acord amb el que preveu la base 7 de la Resolució EMC/3345/2020,
de 16 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de suport a departaments i unitats
de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI
SDUR).

Article 7

D'acord amb el que preveuen les bases 2, 3 i 12 i l'apartat II de les bases reguladores, les universitats tenen
de termini fins al 7 de juny de 2021 per:

a) trametre a l'AGAUR la informació explicativa sobre el sistema de priorització i els criteris de valoració que
cada departament ha aplicat en la priorització de les seves sol·licituds.

b) introduir en el sistema informàtic de l'AGAUR la priorització de les sol·licituds rebudes de cada departament.
Prèviament hauran d'haver publicat la llista prioritzada a fi que les persones interessades puguin presentar-hi
les al·legacions pertinents.

Article 8

L'ajut és per al període de tres anys. Els contractes derivats d'aquests ajuts s'han d'iniciar entre l'1 de
setembre de 2021 i l'1 de març de 2022.

Article 9

9.1 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció d'aquesta convocatòria és la persona titular de la
direcció executiva de l'AGAUR.

9.2 La resolució de la convocatòria correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAU o a
la persona que n'ocupi la presidència i a la CEAR o a la persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del
Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de
27.1.2003).

9.3 El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència competitiva.

9.4 El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos, a comptar de la publicació
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d'aquesta convocatòria al DOGC. Un cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat
s'entén desestimat per silenci administratiu.

9.5 La resolució de concessió dels ajuts es publicarà al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya. Per tal de fer-ne més difusió, i a efectes informatius, el resultat de la resolució es podrà consultar al
lloc web de l'AGAUR i al de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

9.6 Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o la presidenta de la CEAU i
davant el president o la presidenta de la CEAR, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva
publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; o bé poden interposar
directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb
caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o la presidenta de la CEAU i davant el president
o la presidenta de la CEAR, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé
poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveuen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Barcelona, 19 de febrer de 2021

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14.1.2003, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

M. Victòria Girona Brumós

Presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

Joan Gómez Pallarès

President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca

(21.055.053)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ EMC/504/2021, de 20 de febrer, per la qual es dona publicitat als convenis subscrits per
l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) durant el segon semestre de l'any 2020.

L'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, en la redacció donada per l'article 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d'impuls de l'activitat econòmica, estableix que els convenis i els protocols s'han de publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat,
que és accessible des del Portal de Transparència. A la vegada, en virtut del que estableixen els articles 14 i la
Disposició addicional novena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, la transparència en l'àmbit dels convenis de col·laboració és aplicable a tots els convenis i
encàrrecs de gestió subscrits entre els subjectes obligats i les persones privades i públiques. La Generalitat i
les administracions locals han d'informar en el Registre de Convenis de la Generalitat de tots els convenis que
subscriguin amb persones públiques i privades. El Portal de la Transparència ha de facilitar la consulta directa i
dinàmica d'aquest registre.

En compliment d'aquests preceptes,

Resolc:

—1 Donar publicitat als convenis i encàrrecs de gestió subscrits per l'AGAUR durant el segon semestre de l'any
2020, que consten a l'annex d'aquesta Resolució.

—2 Establir que el text íntegre dels convenis que es detallen a l'annex es pot consultar al web de l'AGAUR
http://agaur.gencat.cat i en el web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat,
http://registredeconvenis.gencat.cat/, que és accessible des del Portal de la Transparència.

Barcelona, 20 de febrer de 2021

Manuel Molina Clavero

Director executiu de l'AGAUR

Annex

Convenis subscrits per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca durant el segon semestre de 2020:

Títol/Referència: Addenda corresponent al conveni marc de col·laboració entre l'Agència Catalana de Turisme i
l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca per a la gestió de la 23ena promoció de les beques de
formació en màrqueting turístic de Catalunya a l'exterior.
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Parts signants: L'AGAUR i l'ACT.

Objecte: Establir l'import corresponent a la gestió que faci l'AGAUR amb relació a la convocatòria de la 23a
promoció de les beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya a l'exterior.

Vigència: del 25 de maig de 2020 fins el 31 de desembre de 2020.

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i la
Universitat Autònoma de Barcelona per a la línia de finançament AGAUR per a estudis.

Parts signants: L'AGAUR i la UAB.

Objecte: Instaurar un marc de relacions entre la UAB i l'AGAUR per facilitar instruments de finançament de
l'import de la matrícula a aquells estudiants que compleixin una sèrie de requisits.

Vigència: del 7 de juliol de 2020 fins el 31 d'octubre de 2021.

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i la
Universitat Pompeu Fabra per a la línia de finançament AGAUR per a estudis.

Parts signants: L'AGAUR i la UPF.

Objecte: Instaurar un marc de relacions entre la UPF i l'AGAUR per facilitar instruments de finançament de
l'import de la matrícula a aquells estudiants que compleixin una sèrie de requisits.

Vigència: del 8 de juliol de 2020 fins el 31 d'octubre de 2021.

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i la
Universitat de Barcelona per a la línia de finançament AGAUR per a estudis.

Parts signants: L'AGAUR i la UB.

Objecte: Instaurar un marc de relacions entre la UB i l'AGAUR per facilitar instruments de finançament de
l'import de la matrícula a aquells estudiants que compleixin una sèrie de requisits.

Vigència: del 7 de juliol de 2020 fins el 31 d'octubre de 2021.

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i la
Universitat de Lleida per a la línia de finançament AGAUR per a estudis.

Parts signants: L'AGAUR i la UdL.

Objecte: Instaurar un marc de relacions entre la UdL i l'AGAUR per facilitar instruments de finançament de
l'import de la matrícula a aquells estudiants que compleixin una sèrie de requisits.

Vigència: del 6 de juliol de 2020 fins el 31 d'octubre de 2021.

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i l'Escola
Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) per a la línia de finançament AGAUR per a estudis.

Parts signants: L'AGAUR i l'ESCODI.

Objecte: Instaurar un marc de relacions entre l'ESCODI i l'AGAUR per facilitar instruments de finançament de
l'import de la matrícula a aquells estudiants que compleixin una sèrie de requisits.

Vigència: del 6 de juliol de 2020 fins el 31 de d'octubre de 2021.

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre la Fundació TIC Salut Social i l'AGAUR en el marc de la
convocatòria de Premis de Recerca Jove 2020.
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Parts signants: L'AGAUR i la Fundació TIC Salut Social.

Objecte: Regular la col·laboració entre la Fundació TIC Salut Social i l'AGAUR en el marc de la convocatòria de
Premis de Recerca Jove 2020per fomentar l'esperit científic del jovent i que té per objecte atorgar premis amb
l'objectiu de premiar l'esforç d'alumnes d'ensenyament secundari que, sota la tutela del professorat, duguin a
terme un treball de recerca en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) o noves
tecnologies en el sector salut i/o social.

Vigència: del 24 de juliol de 2020 fins el 30 de juny de 2021.

Títol/Referència: Conveni entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de recerca i l'Institut Ramon
Muntaner Fundació Privada dels centres d'estudis de parla catalana en relació amb la convocatòria de premis
de recerca jove 2020.

Parts signants: L'AGAUR i l'Institut Ramon Muntaner Fundació Privada dels centres d'estudis de parla catalana.

Objecte: Regular la col·laboració entre l'IRMU i l'AGAUR en el marc de la convocatòria de Premis de Recerca
Jove 2020, per fomentar l'esperit científic del jovent i que té per objecte atorgar premis amb l'objectiu de
premiar l'esforç d'alumnes d'ensenyament secundari que sota la tutela del professorat, duguin a terme un
treball de recerca en llengua catalana que els permeti l'aplicació dels coneixements propis del seu curs al
desenvolupament i la interpretació de projectes de recerca. Així mateix, es premia l'esforç dels centres
d'ensenyament secundari en el foment de la participació de llurs tutors i tutores i alumnes en aquesta
convocatòria.

Vigència: del 24 de juliol de 2020 fins el 30 de juny de 2021.

Títol/Referència: Annex al Conveni de col·laboració, entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
i l'Institut Català Internacional per la Pau, en la convocatòria de Premis de Recerca Jove per a l'any 2020.

Parts signants: L'AGAUR i l'Institut Català Internacional per la Pau.

Objecte: Regular l'acord de col·laboració entre l'AGAUR i l'ICIP en la convocatòria de Premis de Recerca Jove
per a l'any 2020.

Vigència: del 24 de juliol de 2020 fins el 30 de juny de 2021.

Títol/Referència: Encàrrec de gestió entre l'Institut Català Internacional per la Pau i l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca per a la gestió de la Resolució de la convocatòria, per l'any 2020, de les subvencions
a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP).

Parts signants: L'AGAUR i l'Institut Català Internacional per la Pau.

Objecte: L'ICIP encarrega a l'AGAUR la gestió de la Resolució de la convocatòria, per l'any 2020, de les
subvencions a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP).

Vigència: del 24 de juliol de 2020 fins el 31 de desembre de 2023.

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i la
Universitat Rovira i Virgili per a la línia de finançament AGAUR per a estudis.

Parts signants: L'AGAUR i la URV.

Objecte: Instaurar un marc de relacions entre la URV i l'AGAUR per facilitar instruments de finançament de
l'import de la matrícula a aquells estudiants que compleixin una sèrie de requisits.

Vigència: del 27 de juliol de 2020 fins el 31 d'octubre de 2021.

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i l'Institut
Nacional d'Educació Física de Catalunya en relació amb la convocatòria de Premis de Recerca Jove.

Parts signants: L'AGAUR i l'INEFC
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Objecte: Regular la col·laboració entre l'INEFC i l'AGAUR, i concretament, l'encàrrec de la publicació i gestió del
Premi INEFC, premi que en el marc de la convocatòria de Premis de Recerca Jove 2020.

Vigència: del 29 de juliol de 2020 fins el 30 de juny de 2021.

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i Banc
Sabadell per a la línia de finançament AGAUR per a estudis.

Parts signants: L'AGAUR i Banc Sabadell.

Objecte: Instaurar un marc de relacions entre el Banc Sabadell i l'AGAUR per facilitar instruments de
finançament de l'import de la matrícula a aquells estudiants que compleixin una sèrie de requisits.

Vigència: del 20 de juliol de 2020 fins el 31 d'octubre de 2021.

Títol/Referència: Conveni entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i l'Escola d'Administració
Pública de Catalunya en relació amb la convocatòria de premis de recerca jove 2020.

Parts signants: L'AGAUR i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Objecte: Regular la col·laboració entre l'EAPC i l'AGAUR en el marc de la convocatòria de Premis de Recerca
Jove 2020, per fomentar l'esperit científic del jovent i que té per objecte atorgar premis amb l'objectiu de
premiar l'esforç d'alumnes d'ensenyament secundari que sota la tutela del professorat, duguin a terme un
treball de recerca en llengua catalana que els permeti l'aplicació dels coneixements propis del seu curs al
desenvolupament i la interpretació de projectes de recerca. Així mateix, es premia l'esforç dels centres
d'ensenyament secundari en el foment de la participació de llurs tutors i tutores i alumnes en aquesta
convocatòria.

Vigència: del 7 d'agost de 2020 fins el 30 de juny de 2021.

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i la
Fundació Politècnica de Catalunya per a la línia de finançament AGAUR per a estudis.

Parts signants: L'AGAUR i la FPC.

Objecte: Instaurar un marc de relacions entre la FPC i l'AGAUR per facilitar instruments de finançament de
l'import de la matrícula a aquells estudiants que compleixin una sèrie de requisits.

Vigència: del 18 de setembre de 2020 fins el 31 d'octubre de 2021.

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i Caixa
d'Enginyers per a la línia de finançament AGAUR per a estudis.

Parts signants: L'AGAUR i Caixa d'Enginyers.

Objecte: Instaurar un marc de relacions entre Caixa d'Enginyers i l'AGAUR per facilitar instruments de
finançament de l'import de la matrícula a aquells estudiants que compleixin una sèrie de requisits.

Vigència: del 16 de setembre de 2020 fins el 31 d'octubre de 2021.

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i la
Universitat Oberta de Catalunya per a la línia de finançament AGAUR per a estudis.

Parts signants: L'AGAUR i la UOC.

Objecte: Instaurar un marc de relacions entre la UOC i l'AGAUR per facilitar instruments de finançament de
l'import de la matrícula a aquells estudiants que compleixin una sèrie de requisits.

Vigència: del 17 de setembre de 2020 fins el 31 d'octubre de 2021.
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Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i la
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya per al finançament d'ajuts a l'estudi per a la Universitat
de Vic – Universitat Central de Catalunya.

Parts signants: L'AGAUR i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

Objecte: establir la col·laboració entre l'AGAUR i la UVic-UCC per al cofinançament, elaboració, gestió i control
d'una convocatòria pública d'ajuts a l'estudi per als alumnes de la UVic-UCC – Campus Vic que cursin estudis
universitaris oficials de grau, durant el curs acadèmic 2020-21.

Vigència: durant el curs acadèmic 2020-2021 i, en tot cas, fins que les parts acompleixin les obligacions que es
contemplen al conveni.

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) i
l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

Parts signants: L'AGAUR i fundació privada Cercle Tecnològic de Catalunya.

Objecte: establir la col·laboració entre l'AGAUR i la Fundació Privada CTecno en el marc del programa
ApadrinaTIC.

Vigència: del 5 d'octubre de 2020 fins el 31 de desembre de 2022.

Títol/Referència: Conveni entre la Fundació Puigvert i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per
al tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la Fundació Puigvert.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 23 d'octubre de 2020 fins el 23 de d'octubre de 2024.

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i la
Comissió Central de Subministraments, en què s'estableixen les condicions de participació en el sistema central
d'adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.

Parts signants: L'AGAUR i la Comissió Central de Subministraments.

Objecte: establir les bases i condicions mitjançant les quals l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de
Recerca s'incorpora al Sistema central d'adquisicions de béns i serveis de la Comissió Central de
Subministraments de la Generalitat de Catalunya.

Vigència: del 2 de novembre de 2020 fins el 2 de novembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca per a la recaptació en període executiu d'ingressos tributaris i altres ingressos de dret
públic.

Parts signants: L'AGAUR i l'Agència Tributària de Catalunya.

Objecte: la realització, per part de l'Agència Tributària de Catalunya, de les actuacions de recaptació en període
executiu sobre els deutes i les sancions de naturalesa tributària i altres ingressos de dret públic informats per
l'AGAUR.

Vigència: del 12 de novembre de 2020 fins el 12 de novembre de 2024.
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Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació i l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca per a col·laborar en el sistema d'informació boga (2021 -2024).

Parts signants: L'AGAUR i el Departament d'Educació.

Objecte: Establir el marc de col·laboració entre el Departament d'Educació i l'AGAUR per tal d'evolucionar el
sistema d'informació BOGA per a la gestió dels ajuts d'ambdues institucions.

Vigència: de l'1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de la Presidència, i i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per a la
realització de l'avaluació tècnica d'algunes propostes corresponents a la convocatòria de beques i ajuts de
recerca en l'àmbit de l'organització territorial del poder de l'any 2021.

Parts signants: L'AGAUR i el Departament de Presidència.

Objecte: Encarregar a l'AGAUR l'avaluació tècnica de les propostes de la Modalitat 4 de la convocatòria
anticipada de beques i d'ajuts de l'IEA a projectes de recerca en l'àmbit de l'organització territorial del poder
per a l'any 2021.

Vigència: del 23 de novembre de 2020 fins el 31 de desembre de 2021.

Títol/Referència: Conveni entre el Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC-IRTAUAB-UB i l'Agència de Gestió
d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament de dades de caràcter personal en el marc de les
convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i el Centre de Recerca en Agrigenòmica CSIC-IRTAUAB-UB.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 30 de novembre de 2020 fins el 30 de novembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre la FMIM i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la FINIM.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 30 de novembre de 2020 fins el 30 de novembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre el CRM i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i el CRM.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
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realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 30 de novembre de 2020 fins el 30 de novembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre la FMA i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la FMA.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 30 de novembre de 2020 fins el 30 de novembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre l'ICFO i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'ICFO.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 30 de novembre de 2020 fins el 30 de novembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre l'IBEI i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'IBEI.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 3 de desembre de 2020 fins el 3 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre l'ICAC i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'ICAC.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 3 de desembre de 2020 fins el 3 de desembre de 2024.
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Títol/Referència: Conveni entre l'IBEC i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'IBEC.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 3 de desembre de 2020 fins el 3 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre l'IGTP i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'IGTP.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 30 de novembre de 2020 fins el 30 de novembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre la UVic-UCC i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la UVic-UCC.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 3 de desembre de 2020 fins el 3 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre la UAB i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la UAB.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 3 de desembre de 2020 fins el 3 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre l'IFAE i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'IFAE.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
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l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 3 de desembre de 2020 fins el 3 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre el CSIC i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i el CSIC.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 7 de desembre de 2020 fins el 7 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre FIDMAG i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i FIDMAG.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 7 de desembre de 2020 fins el 7 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre l'IEEC i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'IEEC.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 7 de desembre de 2020 fins el 7 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre el CTFC i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i el CTFC.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.
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Vigència: del 10 de desembre de 2020 fins el 10 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre el CELLS i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i el CELLS.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 10 de desembre de 2020 fins el 10 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre la MOVE i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la MOVE.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 9 de desembre de 2020 fins el 9 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre l'IPHES i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'IPHES.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 9 de desembre de 2020 fins el 9 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre la FSJD i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la FSJD.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 14 de desembre de 2020 fins el 14 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre l'I2CAT i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.
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Parts signants: L'AGAUR i l'I2CAT.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 14 de desembre de 2020 fins el 14 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre l'IDIBGI i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'IDIBGI.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 14 de desembre de 2020 fins el 14 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre l'ICRA i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'ICRA.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 14 de desembre de 2020 fins el 14 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre la FPICP i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la FPICP.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 14 de desembre de 2020 fins el 14 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre l'EMBL i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'EMBL.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
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l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 14 de desembre de 2020 fins el 14 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre el CTTC i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i el CTTC.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 14 de desembre de 2020 fins el 14 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre el CED i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i el CED.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 14 de desembre de 2020 fins el 14 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre l'IESE i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'IESE.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 18 de desembre de 2020 fins el 18 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre l'IR-HSCSP i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'IR-HSCSP.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 16 de desembre de 2020 fins el 16 de desembre de 2024.
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Títol/Referència: Conveni entre l'IRB Lleida i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'IRB Lleida.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 18 de desembre de 2020 fins el 18 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre la UdG i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la UdG.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 18 de desembre de 2020 fins el 18 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre la UIC i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la UIC.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 18 de desembre de 2020 fins el 18 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre la UOC i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la UOC.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 18 de desembre de 2020 fins el 18 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre la UPF i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la UPF.
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Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 16 de desembre de 2020 fins el 16 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre la URL i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la URL.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 18 de desembre de 2020 fins el 18 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre el CIMNE i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i el CIMNE.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 23 de desembre de 2020 fins el 23 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre el CREDA i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i el CREDA.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 23 de desembre de 2020 fins el 23 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre la FCRB i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la FCRB.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
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realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 23 de desembre de 2020 fins el 23 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre la FPT i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la FPT.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 23 de desembre de 2020 fins el 23 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre l'ICIQ i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'ICIQ.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 23 de desembre de 2020 fins el 23 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre l'IDIBAPS i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'IDIBAPS.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 23 de desembre de 2020 fins el 23 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre l'ISGlobal i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'ISGlobal.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 23 de desembre de 2020 fins el 23 de desembre de 2024.
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Títol/Referència: Conveni específic de col·laboració entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i
l'Agència per a la competitivitat de l'empresa, ACCIÓ, en el marc d'Euraxess Catalonia.

Parts signants: L'AGAUR i ACCIÓ.

Objecte: Regular l'adhesió de l'entitat ala xarxade Suport a la Mobilitat que coordina i gestiona l'AGAUR,
“EURAXESSCatalonia”.

Vigència: del 23 de desembre de 2020 fins el 23 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre l'INEFC i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'INEFC.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 30 de desembre de 2020 fins el 30 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre l'IRB Barcelona i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i l'IRB Barcelona.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 30 de desembre de 2020 fins el 30 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre la UAO i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al
tractament de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la UAO.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 30 de desembre de 2020 fins el 30 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre la UdL i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la UdL.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
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realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 30 de desembre de 2020 fins el 30 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre la URV i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la URV.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 30 de desembre de 2020 fins el 30 de desembre de 2024.

Títol/Referència: Conveni entre la UPC i l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, per al tractament
de dades de caràcter personal en el marc de les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Parts signants: L'AGAUR i la UPC.

Objecte: Regular el sistema de presentació, validació i en general de gestió ,de les sol·licituds que tramita
l'entitat en el marc de determinades convocatòries de beques i ajuts que gestiona l'AGAUR; regular l'intercanvi
de dades necessari per tal de gestionar diferents fases de les convocatòries que gestiona l'AGAUR i en les que
l'entitat ha de facilitar o validar informació de les sol·licituds; i regular la comunicació de dades entre ambdues
parts, facilitant l'accés de l'entitat a BOGA, així com regular les operacions de tractament que l'entitat podrà
realitzar mitjançant aquest aplicatiu.

Vigència: del 30 de desembre de 2020 fins el 30 de desembre de 2024.

(21.055.054)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/491/2021, de 22 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria per a la provisió, pel
sistema de lliure designació, del lloc de treball de Vicesecretaria de classe segona de l'Ajuntament de
Lleida, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la
subescala secretaria, categoria d'entrada.

En data 15 de febrer de 2021, l'alcalde de l'Ajuntament de Lleida aprova les bases i la convocatòria per a la
provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de Vicesecretaria de classe segona de l'Ajuntament
de Lleida, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la
subescala secretaria, categoria d'entrada, que està vacant a la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament.

De conformitat amb l'article 46 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, la convocatòria per a la provisió pel
sistema de lliure designació d'un lloc de treball reservat a funcionaris d'Administració local amb habilitació de
caràcter nacional, correspon al president o presidenta de la corporació, qui la remetrà a l'òrgan competent de
la comunitat autònoma per a la seva publicació en el diari oficial corresponent.

D'acord amb el que s'ha exposat i de conformitat amb l'article 38.1 h) del Decret 20/2019, de 29 de gener, de
reestructuració del Departament de la Presidència, correspon a la persona titular de la Direcció General
d'Administració Local exercir les competències en matèria de personal de l'Administració local atribuïdes a la
Generalitat.

Resolc:

Fer pública la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de
Vicesecretaria de classe segona de l'Ajuntament de Lleida, reservat a personal funcionari d'Administració local
amb habilitació de caràcter nacional de la subescala secretaria, categoria d'entrada, d'acord amb les bases que
figuren a l'annex.

Barcelona, 22 de febrer de 2021

Rosa Vestit i Villegas

Directora general d'Administració Local

Annex

Bases de la convocatòria

1. Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria de la provisió pel sistema de lliure designació de lloc de
treball de Vicesecretaria de classe segona de l'Ajuntament de Lleida, reservat a personal funcionari
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria, categoria d'entrada.

La modalitat de selecció ho és per lliure designació en virtut de l'acord del Ple de 29 de maig de 2020, així com
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de l'apartat 6 de l'article 92 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

2. Característiques del lloc de treball

2.1 Les característiques del lloc convocat són les següents:

- Corporació: Ajuntament de Lleida.

- Denominació: Vicesecretaria

- Escala: habilitació de caràcter nacional.

- Subescala: secretaria

- Grup: A1

- Classe: segona

- Categoria: entrada

- Nivell de complement de destinació: 30

- Complement específic anual: 53.113 euros

- Sistema de provisió: lliure designació.

2.2 Funcions:

Les funcions assignades al lloc de Vicesecretaria són amb caràcter general les de col·laboració amb la
Secretaria d'acord amb el que disposa l'article 15 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula
el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

En dependència directa de la Secretaria General, les funcions orientatives d'aquest lloc de treball, són les
següents:

- La substitució de la Secretaria General en cas de vacant, abstenció, absència, etc., de conformitat amb el que
preveu la normativa vigent.

- L'assessorament jurídic intern.

- La relació amb els grups municipals (transparència, LPDCP).

- Els convenis: revisió i arxiu. Registre de convenis.

- La coordinació de secretaries delegades (comissions informatives, organismes autònoms, òrgans de
participació, òrgans consultius etc.).

- La implementació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques i de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

- Les relacions amb la Sindicatura municipal de Greuges i amb la comissió tècnica.

- El bastanteig de poders i avals.

- L'emissió d'informes jurídics requerits per alguna normativa legal.

- L'elaboració d'instruccions, reglaments, etc.

- El disseny, gestió i manteniment dels processos electrònics de decrets i procediments d'adopció d'acords, de
processos de consulta i seguiment de mocions, preguntes i precs per part dels regidors i personal autoritzat.

3. Requisits de participació

Poden participar en aquesta convocatòria aquelles persones que compleixin els següents requisits:

a) Ser funcionari/ària d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria,
categoria d'entrada.

b) No trobar-se en qualsevol dels supòsits assenyalats en les lletres a, b i c de l'article 36.2 del Reial decret
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128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració local amb habilitació de
caràcter nacional.

c) Tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (certificat C1). L'acreditació del requisit de
coneixements lingüístics es farà aportant, dins el termini de presentació de sol·licituds, la documentació que
deixi constància d'alguna de les situacions exposades en el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació
del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de
les administracions públiques de Catalunya.

La persona aspirant que no tingui l'acreditació corresponent serà convocada per a la realització d'una prova de
nivell, un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds. En cas de no superar la prova, la persona
aspirant serà exclosa del procés.

4. Sol·licituds

Les sol·licituds per prendre part en la convocatòria s'adreçaran a l'òrgan convocant, i s'han de presentar, en el
termini de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de
l'Estat, en el Registre general de l'Ajuntament de Lleida o bé per qualsevol altre dels mitjans que preveu
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

El model de sol·licitud es podrà obtenir a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Lleida https://seu.paeria.cat/. A
la sol·licitud caldrà adjuntar-hi la següent documentació:

a) Curriculum vitae de la persona aspirant, al qual s'acompanyarà la documentació acreditativa de:

- Títol acreditatiu de ser funcionari/ària d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional i pertànyer a
la subescala secretaria, categoria d'entrada.

- Títols acadèmics.

- Experiència professional.

- Estudis i cursos realitzats.

- Docència.

- Publicacions.

- Qualsevol altre mèrit que l'aspirant consideri oportú manifestar.

b) Document nacional d'identitat.

c) Acreditació del coneixement de la llengua catalana en el nivell exigit.

d) Declaració responsable de no trobar-se en cap de les situacions recollides als apartats a), b) i c) de l'article
36.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, de no estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat
continguts en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i de reunir la resta de requisits exigits a la base tercera.

5. Criteris de provisió

Finalitzat el període de presentació de sol·licituds, l'alcalde convocarà els/les aspirants per a la realització d'una
entrevista, prèvia constatació del compliment dels requisits exigits en la convocatòria. També podrà demanar
les justificacions o els aclariments necessaris per verificar les dades al·legades.

Per proveir el lloc de treball es tindran en compte els aspectes següents:

- Experiència professional a l'Administració pública, ocupant llocs de treball reservats a funcionaris
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional en funcions similars a les de la plaça convocada.

- Cursos i formació específica relacionada amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball.

- Altres aspectes curriculars que pugui aportar l'aspirant i siguin d'interès per al lloc de treball.

6. Resolució de la convocatòria.
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L'Alcaldia, en el termini màxim d'un mes, procedirà a resoldre motivadament la convocatòria, adjudicant el lloc
de treball al candidat/ata que, a la vista de la seva trajectòria professional i dels mèrits acreditats, consideri
més idoni per al lloc de treball. La persona seleccionada haurà d'aportar, en cas que no ho hagi fet, la
documentació original dels requisits de participació i dels mèrits al·legats.

El decret de nomenament haurà de fer constar el compliment pel candidat/ata escollit dels requisits exigits a la
convocatòria, l'observança del procediment, la competència per al nomenament i les capacitats que s'hagin
apreciat en el candidat/ata escollit per considerar-lo el més idoni atenent la seva trajectòria professional i els
mèrits acreditats.

D'aquest Decret es donarà compte al Ple de la corporació i es notificarà a la Direcció General d'Administració
Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per a la seva publicació al diari oficial
corresponent i es remetrà al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, per a la publicació al Butlletí Oficial
de l'Estat, de conformitat amb el que disposa l'article 46.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març.

7. Presa de possessió

El termini per fer la presa de possessió en el nou destí serà el que estableix l'article 41 del Reial decret
128/2018, de 16 de març.

8. Normativa supletòria

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases serà aplicable el Reial decret 128/2018, de 16 de març, i el
Decret 195/2018, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal
funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals a Catalunya, i la resta de disposicions que
siguin aplicables.

9. Impugnacions

Contra l'acte d'aprovació de les bases i la convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la seva publicació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent.

(21.055.037)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

RESOLUCIÓ VEH/492/2021, de 22 de febrer, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de
mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable d'herències de la Direcció General del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya (convocatòria de provisió núm. VEH/18/20).

Atesa la Resolució VEH/2929/2020, de 16 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i
capacitats per a la provisió del lloc de responsable d'herències de la Direcció General del Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya (convocatòria de provisió núm. VEH/18/20), publicada al DOGC núm. 8276, de
20.11.2020;

Vist que s'han complert els requisits i les especificacions exigits en la convocatòria;

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 corresponent;

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

Resolc:

Destinar la senyora Maria Isabel Ibáñez Bretones al lloc de responsable d'herències de la Direcció General del
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a partir
de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que s'estableix als articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, d'acord
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció administrativa, recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la
seva publicació al DOGC, sense perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa de les seves pretensions.

Barcelona, 22 de febrer de 2021

P. d. (Resolució VEH/1235/2019, DOGC núm. 7873, de 13.5.2019)

Albert Castellanos Maduell

Secretari general

(21.055.038)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

RESOLUCIÓ VEH/493/2021, de 22 de febrer, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de
mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs singulars de l'Institut d'Estadística de Catalunya,
organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i
Hisenda (convocatòria de provisió núm. VEH/17/20).

Atesa la Resolució VEH/2701/2020, de 29 d'octubre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats
per a la provisió de dos llocs singulars de l'Institut d'Estadística de Catalunya, organisme autònom de caràcter
administratiu adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (convocatòria de provisió
núm. VEH/17/20), publicada al DOGC núm. 8262, de 3.11.2020;

Vist que s'han complert els requisits i les especificacions exigits en la convocatòria;

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 corresponent;

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

Resolc:

Destinar el personal funcionari que es detalla a l'annex d'aquesta Resolució per ocupar els llocs de treball que
s'especifiquen en cada cas.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a partir
de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que s'estableix als articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, d'acord
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció administrativa, recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la
seva publicació al DOGC, sense perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa de les seves pretensions.

Barcelona, 22 de febrer de 2021

P. d. (Resolució VEH/1235/2019, DOGC núm. 7873, de 13.5.2019)

Albert Castellanos Maduell

Secretari general

Annex
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Lloc amb referència núm. 1

Nom i cognoms: Marcos Pardal Martín.

Nom del lloc de treball: estadístic/a gestor/a de projectes.

Unitat directiva: Institut d'Estadística de Catalunya.

Lloc amb referència núm. 2

Nom i cognoms: Sergio Plaza Palacios.

Nom del lloc de treball: estadístic/a responsable d'operacions.

Unitat directiva: Institut d'Estadística de Catalunya.

(21.055.039)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

RESOLUCIÓ VEH/494/2021, de 22 de febrer, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de
mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc d'inspector/a supervisor/a de la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
(convocatòria de provisió núm. VEH/15/20).

Atesa la Resolució VEH/3054/2020, de 18 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i
capacitats per a la provisió d'un lloc d'inspector/a supervisor/a de la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (convocatòria de provisió
núm. VEH/15/20), publicada al DOGC núm. 8283, de 30.11.2020;

Vist que s'han complert els requisits i les especificacions exigits en la convocatòria;

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 corresponent;

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

Resolc:

Destinar el senyor Jordi Serracant Carré al lloc d'inspector/a supervisor/a de la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a partir
de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que s'estableix als articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, d'acord
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció administrativa, recurs contenciós administratiu
davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la
seva publicació al DOGC, sense perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa de les seves pretensions.

Barcelona, 22 de febrer de 2021

P. d. (Resolució VEH/1235/2019, DOGC núm. 7873, de 13.5.2019)

Albert Castellanos Maduell

Secretari general

(21.055.040)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'INTERIOR

RESOLUCIÓ INT/432/2021, de 17 de febrer, de cessament de dues persones funcionàries de la categoria de
sergent/a del cos de Mossos d'Esquadra.

Per la Resolució INT/522/2016, de 29 de febrer, es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure
designació, de llocs de treball de la categoria de sergent/a del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de
la convocatòria 350/15; DOGC núm. 7072, de 4.3.2016).

D'acord amb la resolució esmentada, les persones funcionàries del cos de Mossos d'Esquadra amb targeta
d'identitat professional (TIP) núm. 3691 i núm. 9258 es destinen al lloc de treball de cap Unitat Central de
Laboratori Biològic, a Sabadell, i al lloc de treball de cap Unitat Central d'Informàtica Forense, a Sabadell,
respectivament, de la categoria de sergent/a.

Vistes les propostes de cessament formulades, en data 15 de febrer de 2021, pel director general de la Policia;

Atès el que disposa l'article 18 del Decret 401/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de
provisió de llocs de treball del cos de Mossos d'Esquadra;

En ús de les competències que la normativa vigent atribueix al titular del Departament d'lnterior i fent ús de les
competències que m'han estat delegades per la Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, de delegació de
competències del conseller d'lnterior en el secretari general del Departament d'Interior,

Resolc:

Les persones funcionàries de la categoria de sergent/a del cos de Mossos d'Esquadra amb targeta d'identitat
professional (TIP) núm. 3691 i núm. 9258 cessen en el lloc de treball de cap Unitat Central de Laboratori
Biològic, a Sabadell, i en el lloc de treball de cap Unitat Central d'Informàtica Forense, a Sabadell,
respectivament, amb efectes del dia 28 de febrer de 2021.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, o el corresponent al seu domicili, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8.2,
14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 17 de febrer de 2021

P. d. (Resolució INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)
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Elisabeth Abad i Giralt

Secretària general

(21.049.028)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/495/2021, de 8 de febrer, per la qual s'aixeca la suspensió del termini per aprovar i
publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés
selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de
personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d'Educació (núm. de
registre de convocatòria L005/2020).

Per la Resolució EDU/1562/2020, d'1 de juliol, es va convocar el procés selectiu de nou accés, mitjançant el
sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en
educació infantil del Departament d'Educació (convocatòria núm. L005/2020), la qual va ser publicada al DOGC
núm. 8168, de 3.7.2020.

Per la Resolució EDU/2078/2020, de 24 d'agost, es va suspendre el termini d'aprovació i publicació de les
llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses establert a la Resolució esmentada en el paràgraf
anterior, fins que s'efectuï la notificació a totes les persones interessades de les resolucions dels recursos
potestatius de reposició interposats contra l'esmentada convocatòria amb sol·licitud de suspensió, la qual va
ser publicada al DOGC núm. 8211, de 27.8.2020.

Vist que s'ha efectuat la notificació de les resolucions dels recursos interposats per les persones interessades i
ha desaparegut el motiu de la suspensió, procedeix aixecar la suspensió del termini per aprovar i publicar la
llista provisional esmentada.

Vist el que determina l'article 22 del Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la base 7 de la Resolució EDU/1562/2020, d'1 de juliol,
procedeix l'aprovació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.

Resolc:

—1 Aixecar la suspensió del termini per aprovar i publicar la llista provisional de les persones aspirants
admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs
oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del
Departament d'Educació (convocatòria núm. L005/2020).

—2 Aprovar la llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria esmentada i la
llista provisional de persones exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, i de la prova
de coneixements de llengua espanyola, si s'escau.

—3 Fer públiques les llistes provisionals abans esmentades al tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), de conformitat amb la base 1.3 de la Resolució
EDU/1562/2020. Aquesta publicació també es pot consultar en el web del Departament d'Educació
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/ingres-acces/educacio-infantil/.

Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta
Resolució al DOGC, per esmenar els defectes de la seva sol·licitud o per complementar la documentació que
correspongui mitjançant Petició Genèrica en el Registre general electrònic de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica, adreçada al Departament
d'Educació. Les persones aspirants que figurin com a excloses en aquesta llista provisional i no esmenin, dins
d'aquest termini, el defecte imputable a elles que hagi motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen
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de la seva petició.

Barcelona, 8 de febrer de 2021

Núria Cuenca i León

Secretària general

(21.055.041)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/450/2021, de 18 de febrer, de cessament de la senyora Montserrat Fernández Martínez
com a secretària de la secretària general de la Secretaria General del Departament de Justícia.

Mitjançant la Resolució JUS/2862/2019, de 5 de novembre (DOGC núm. 7998, de 8.11.2019), es va nomenar
la senyora Montserrat Fernández Martínez secretària de la secretària general de la Secretaria General del
Departament de Justícia.

L'article 99 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 regula el
cessament de funcionaris nomenats pel procediment de lliure designació.

En ús de les atribucions que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització,
procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

La senyora Montserrat Fernández Martínez cessa com a secretària de la secretària general de la Secretaria
General del Departament de Justícia, amb efectes del dia 28 de febrer de 2021, i se li agraeixen els serveis
prestats.

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la consellera de Justícia en el termini d'un mes, d'acord
amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de Barcelona, o davant el jutjat en la circumscripció del qual tingui el
domicili la persona recurrent, a elecció seva, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen
els articles 8.2.a), 14.1.2a, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n notifiqui la
resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 de febrer de 2021

Per delegació (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

Patrícia Gomà i Pons

Secretària general

(21.050.066)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/500/2021, de 24 de febrer, de cessament de la senyora Gemma Torres Ferrer com a
directora del Centre Penitenciari Brians 1 de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la
Víctima del Departament de Justícia.

Mitjançant la Resolució JUS/2673/2020, de 26 d'octubre (DOGC núm. 8259, de 30.10.2020), es va nomenar la
senyora Gemma Torres Ferrer directora del Centre Penitenciari Brians 1 de la Secretaria de Mesures Penals,
Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia.

L'article 99 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 regula el
cessament de funcionaris nomenats pel procediment de lliure designació.

En ús de les atribucions que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització,
procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

La senyora Gemma Torres Ferrer cessa com a directora del Centre Penitenciari Brians 1 de la Secretaria de
Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, amb efectes del dia 28 de febrer
de 2021, i se li agraeixen els serveis prestats.

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la consellera de Justícia en el termini d'un mes, d'acord
amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de Barcelona, o davant el jutjat en la circumscripció del qual tingui el
domicili la persona recurrent, a elecció seva, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen
els articles 8.2.a), 14.1.2a, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n notifiqui la
resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 de febrer de 2021

Per delegació (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

Patrícia Gomà i Pons
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Secretària general

(21.055.050)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/501/2021, de 24 de febrer, de cessament del senyor Carlos Vicente Soler Iglesias com a
sub-director general de Programes de Rehabilitació i Sanitat de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció
i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia.

Mitjançant la Resolució JUS/519/2019, de 4 de març (DOGC núm. 7825, de 7.3.2019), es va nomenar el
senyor Carlos Vicente Soler Iglesias sub-director general de Programes de Rehabilitació i Sanitat de la
Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia.

L'article 99 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 regula el
cessament de funcionaris nomenats pel procediment de lliure designació.

En ús de les atribucions que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització,
procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

El senyor Carlos Vicente Soler Iglesias cessa com a sub-director general de Programes de Rehabilitació i
Sanitat de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, amb
efectes del dia 28 de febrer de 2021, i se li agraeixen els serveis prestats.

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la consellera de Justícia en el termini d'un mes, d'acord
amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, o bé recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de Barcelona, o davant el jutjat en la circumscripció del qual tingui el
domicili la persona recurrent, a elecció seva, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen
els articles 8.2.a), 14.1.2a, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya. Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n notifiqui la
resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 de febrer de 2021

Per delegació (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

Patrícia Gomà i Pons
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Secretària general

(21.055.051)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

RESOLUCIÓ JUS/502/2021, de 23 de febrer, de cessament i nomenament de membres de la Comissió
d'Assistència Jurídica Gratuïta de Girona.

L'article 4 del Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d'assistència jurídica gratuïta, de
regulació del procediment per al reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta i de la subvenció per a
les actuacions professionals dels advocats i procuradors, preveu la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya del nomenament dels membres de les comissions d'assistència jurídica gratuïta.

Mitjançant la Resolució JUS/3692/2007, de 3 de desembre, es va nomenar el senyor Joseba Inchaustegui
Domínguez vocal titular de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de Girona.

D'acord amb la proposta de cessament i de nomenament del vocal titular de la Comissió d'Assistència Jurídica
Gratuïta de Girona, formulada per la sub-directora general de Suport Judicial i Coordinació Tècnica;

En ús de les atribucions que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització,
procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

−1 Deixar sense efecte el nomenament del membre de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de Girona
següent:

Vocal titular: Joseba Inchaustegui Domínguez.

 

−2 Nomenar el membre de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de Girona següent:

Vocal titular: Andreu Gámez Navarrete.

 

Barcelona, 23 de febrer de 2021

 

Per delegació (Resolució JUS/1040/2017, de 12.5.2017, DOGC de 17.5.2017)

Joan Domènec Abad i Esteve

Secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia

 

(21.055.052)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

RESOLUCIÓ PDA/509/2021, de 23 de febrer, per la qual s'exclouen diverses persones aspirants de la
convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 375 places de l'escala
administrativa del cos administratiu (grup C, subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre
de la convocatòria 229) i s'anul·len totes les seves actuacions en el procés.

El Decret llei 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, en matèria de funció pública i
tributària en pròrroga pressupostària, disposa, en l'article 2.2, que durant l'exercici 2019 el Govern ha de
facilitar la promoció professional dels funcionaris públics de l'Administració de la Generalitat, d'acord amb la
disposició addicional tretzena de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2017, actualment prorrogats.

L'esmentada disposició addicional tretzena estableix que el Govern ha de facilitar la promoció professional dels
funcionaris públics de l'Administració de la Generalitat mitjançant convocatòries de promoció interna per als
cossos de funcionaris a què fa referència l'article 35 de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2014, en els mateixos termes i condicions, amb la finalitat de facilitar la
promoció professional dels funcionaris públics de l'Administració de la Generalitat mitjançant convocatòries,
excepcionals i per una sola vegada, de processos selectius exclusius de promoció interna per a l'accés, entre
d'altres, als cossos d'administració general, entre els quals, s'inclou l'escala administrativa del cos administratiu
de la Generalitat de Catalunya.

L'article 35 de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014,
estableix que per a participar en aquests processos selectius exclusius s'han de complir els requisits generals
de participació establerts legalment per a la promoció interna i restar en servei actiu, en situació administrativa
que comporti reserva de plaça o destinació, serveis en altres administracions i excedència voluntària per
incompatibilitats amb prestació de serveis en qualsevol altre lloc de l'Administració de la Generalitat i el seu
sector públic.

La Resolució PDA/339/2019, de 7 de febrer, publicada en el DOGC núm. 7814, de 20 de febrer de 2019, va
convocar el procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 375 places de l'escala administrativa
del cos administratiu (grup C, subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria
229).

La base específica 2.2, que estableix els requisits específics de promoció interna, determina que, a més dels
requisits i les condicions de caràcter general que es preveuen en el punt 2 de les bases generals i en la
normativa de funció pública d'aplicació general, s'han de complir els requisits següents: c) Trobar-se, respecte
de la Generalitat de Catalunya, en el cos esmentat en el punt a), en situació administrativa de servei actiu, en
situació administrativa que comporti reserva de plaça o destinació, en prestació de serveis en altres
administracions o en excedència voluntària per incompatibilitats amb prestació de serveis en qualsevol altre
lloc de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Aquest requisit s'ha de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'ha de mantenir fins a
la presa de possessió com a funcionàries de carrera del cos convocat. Pel que fa a les situacions
administratives esmentades, s'ha de mantenir entre qualsevol de les assenyalades.

La base específica 9, referent a l'acreditació de requisits, determina que, juntament amb la proposta de
nomenament, es farà pública la relació de persones aspirants de les quals no s'hagi pogut comprovar d'ofici en
els registres corresponents els requisits per participar en el procés de selecció. Aquestes persones aspirants
disposaran de 20 dies hàbils a comptar de la data de publicació de la proposta de nomenament per presentar
la documentació requerida i, si escau, el dictamen corresponent. Les persones aspirants proposades que no
presentin la documentació requerida i les que no compleixin les condicions i els requisits exigits no podran ser
nomenades funcionàries i totes les seves actuacions quedaran anul·lades.

Mitjançant l'Acord del Tribunal Qualificador, de data 26 de gener de 2021, s'aprova les puntuacions de la fase
d'oposició i la valoració definitiva de la fase de concurs, s'aprova la llista de persones que han superat el
concurs oposició i es proposa a l'òrgan convocant el nomenament com a personal funcionari d'aquestes
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persones; en aquest Acord les persones aspirants següents consten amb l'anotació (1) conforme han
d'acreditar que compleixen i mantenen el requisit establert a la base específica 2.2 c) en el termini de 20 dies
hàbils a comptar de la data de la seva publicació:

- Narváez Herrerías, Javier Antonio, amb el núm. d'ordre 263 i un total de 90,500000 punts.

- Vidal Rugall, Teresa, amb el núm. d'ordre 335 i un total de 83,065000 punts.

- Yuste Navarro, Cristina, amb el núm. d'ordre 206 i un total de 94,010000 punts.

Vist que en el termini establert cap d'aquestes persones aspirants han acreditat que compleixen i mantenen
aquest requisit.

Atès el que disposa la Resolució PDA/360/2019, de 14 de febrer, de delegació de competències, i d'acord amb
les competències que m'atribueix la normativa vigent,

Resolc:

Excloure del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 375 places de l'escala administrativa
del cos administratiu (grup C, subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria
229), i anul·lar totes les seves actuacions en el procés, les persones aspirants següents:

- Narváez Herrerías, Javier Antonio, amb el núm. d'ordre 263 i un total de 90,500000 punts.

- Vidal Rugall, Teresa, amb el núm. d'ordre 335 i un total de 83,065000 punts.

- Yuste Navarro, Cristina, amb el núm. d'ordre 206 i un total de 94,010000 punts.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar
potestativament un recurs de reposició davant la directora general de Funció Pública, en el termini d'un mes
comptat a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord
amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé
directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de
dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1988, 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 dels seus interessos.

Barcelona, 23 de febrer de 2021

P. d. (Resolució PDA/360/2019, de 14 de febrer, DOGC núm. 7814, de 20.2.2019)

Pilar Sorribas Arenas

Directora general de Funció Pública

(21.055.066)
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CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2021, de provisió de places de personal acadèmic contractat -catedràtic
contractat- en torn de promoció interna de la Universitat Pompeu Fabra, en règim de contractació laboral
(convocatòria núm. 2020_20).

Vista la Resolució publicada el 8 de febrer del 2021, per la qual es fa pública la proposta de provisió de places
de personal acadèmic contractat -catedràtic contractat- de la Universitat Pompeu Fabra, en règim de
contractació laboral (convocatòria núm. 2020_20)

En ús de les atribucions que em confereix l'article 52 en relació amb la competència prevista a l'article 5 d)
dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats pel Decret 209/2003, de 9 de setembre, modificat per
l'acord GOV/203/2010, de 9 de novembre i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost,

HE RESOLT:

Proveir la plaça de promoció interna de catedràtic contractat del Departament de Tecnologies de la Informació i
les Comunicacions amb perfil Computational Biomedical Engineering, Bioelectromagnetism and Biomedical
Electronics (ref. TIC_20_20_CC_1) amb el candidat que es relaciona a continuació:

-Antonio Ivorra Cano

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos
mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Les persones interessades també poden interposar potestativament un recurs de reposició davant el rector en
el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, cas en el qual no es podrà
interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Barcelona, 17 de febrer de 2021

P. d. (Resolució 24.5.2017)

Pablo Pareja Alcaraz

Vicerector per a la Direcció de Projectes de Professorat

(21.053.081)
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CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2021, de provisió de places de personal acadèmic contractat -catedràtic
contractat- en torn de promoció interna de la Universitat Pompeu Fabra, en règim de contractació laboral
(convocatòria núm. 2020_19).

Vista la Resolució publicada el 8 de febrer del 2021, per la qual es fa pública la proposta de provisió de places
de personal acadèmic contractat -catedràtic contractat- de la Universitat Pompeu Fabra, en règim de
contractació laboral (convocatòria núm. 2020_19)

En ús de les atribucions que em confereix l'article 52 en relació amb la competència prevista a l'article 5 d)
dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats pel Decret 209/2003, de 9 de setembre, modificat per
l'acord GOV/203/2010, de 9 de novembre i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost,

HE RESOLT:

Proveir la plaça de promoció interna de catedràtic contractat del Departament de Tecnologies de la Informació i
les Comunicacions amb perfil Computational Biomedical Engineering, Medical Image Analysis and Machine
Learning (ref. TIC_19_20_CC_1) amb la candidata que es relaciona a continuació:

-Gema Piella Fenoy

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos
mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Les persones interessades també poden interposar potestativament un recurs de reposició davant el rector en
el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, cas en el qual no es podrà
interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Barcelona, 17 de febrer de 2021

P. d. (Resolució 24.5.2017)

Pablo Pareja Alcaraz

Vicerector per a la Direcció de Projectes de Professorat

(21.053.082)
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CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT DE LLEIDA

RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021, per la qual es convoquen processos selectius per a la contractació
de personal docent i investigador, en el marc del Pla Serra Húnter.

D'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (LUC); la disposició addicional
dissetena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de
l'impost sobre les estades en establiments turístics; la Llei 3/2016, de 15 de desembre, per la qual es prorroga
amb efectes d'1 de gener de 2016, el Pla Serra Húnter, modificada per l'article 233 de la Llei 5/2017, del 28 de
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos
sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre
begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d'universitats (LOU); els Estatuts de la Universitat de Lleida; l'Acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya, de 16 de maig de 2017, pel qual s'aprova el Pla Serra Húnter per al període 2016-2020 i es
concreten les seves característiques i l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya pel qual s'estén la
vigència del Pla Serra Húnter 2016-2020 i de les seves característiques a l'any 2021; el conveni entre
l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Empresa i Coneixement i les
universitats públiques catalanes de desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter de professorat contractat en
el període 2016-2020; l'Addenda al citat conveni, signada el 14 de gener de 2019; i l'Acord de la Junta del
Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre de 2019, sobre la contractació de personal docent i
investigador a les universitats públiques catalanes durant l'any 2020, i les seves modificacions.

Atès que les contractacions incloses en aquesta convocatòria no afecten al compliment dels objectius
d'estabilitat pressupostària de les universitats i altres límits fixats a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i que compleixen amb el que disposa l'article 19 de la Llei
11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021. Atès que aquestes
contractacions compleixen allò establert a la disposició addicional vuitena de la Llei 4/2020, de 29 d'abril, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, prorrogats, mentre no entrin en vigor els del 2021.

Aprovada per l'Acord del Consell de Govern de la Universitat de Lleida, de 17 de desembre de 2020, modificada
per l'acord de 19 de febrer de 2021, la proposta de contractes de personal docent i investigador en el marc del
Pla Serra Húnter i prevista la publicació, a la seu electrònica de la Universitat de Lleida, de les bases que
hauran de regir la convocatòria d'accés als contractes esmentats.

RESOLC:

Primer. Convocar el procés selectiu per a la contractació de professorat, en el marc del Pla Serra Húnter, que
figura a l'annex d'aquesta convocatòria, i que es regirà per les bases que figuren al tauler d'anuncis de la seu
electrònica de la Universitat de Lleida : https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php

Segon. El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà de la
publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tercer. Nomenar els membres de les Comissions de Selecció que consten en l'annex d'aquesta convocatòria.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs
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contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Lleida, en el termini de 2 mesos a comptar
des del dia següent al de la publicació d'aquest acte, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la
possibilitat d'interposar potestativament recurs de reposició previ al contenciós administratiu davant el rector,
en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest acte, de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Lleida, 22 de febrer de 2021

Jaume Puy Llorens

Rector

ANNEX

Codi: UdL-LE-120033

Categoria: Professorat Lector / Professorat Ajudant Doctor

Perfil: Mecanització Agrícola

Departament: Enginyeria Agroforestal

Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Comissió de selecció titular:

President: Spyros Fountas, Agricultural University of Athens

Secretari: Jordi Recasens Guinjuan, Universitat de Lleida

Vocal: Jaume Puig Bargués, Universitat de Girona

Vocal: Bruno Tisseyre, Montpellier SupAgro

Vocal: Fabrizio Mazzetto, Libera Università di Bolzano

Comissió de selecció suplent:

Secretari: Xavier Pons Domenech, Universitat de Lleida

Vocal: Roland Gerhards, Universität Hohenheim

Vocal: Marcel Wennker, Wageningen University & Research

Vocal: Roberto Oberti, Università degli Studi di Milano

Vocal: Manuel Perez Ruiz, Universidad de Sevilla
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Codi: UdL-LE-120034

Categoria: Professorat Lector / Professorat Ajudant Doctor

Perfil: Economia Aplicada

Departament: Economia Aplicada

Centre: Facultat de Dret, Economia i Turisme (Campus d'Igualada)

Comissió de selecció titular:

President: Marco Francesconi, University of Essex

Secretària: M. Àngels Cabasés Piqué, Universitat de Lleida

Vocal: Jesús Crespo Cuaresma, Wirtschaftsuniversität Wien

Vocal: Martijn J. Burger, Erasmus University Rotterdam

Vocal: Emilio Jaime Cerdà Tena, Universidad Complutense de Madrid
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Vocal: Ivo Martinac, KTH Royal Institute of Technology in Stockholm
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'INTERIOR

ANUNCI de notificació en procediment d'acord d'iniciació d'expedients sancionadors per infraccions de la
normativa de protecció de la seguretat ciutadana o de salut pública.

D'acord amb el Decret llei 22/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans competents per tramitar
les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma denunciats pels diferents cossos
policials; la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana; la Resolució
INT/1433/2020, de 18 de juny, i la Resolució INT/400/2018, de 7 de març, s'ha dictat l'acord d'iniciació dels
expedients sancionadors les dades dels quals consten a l'annex d'aquest Anunci.

La notificació de l'acord d'iniciació no s'ha pogut dur a terme presencialment, o bé perquè es desconeix el
domicili actual de les persones interessades, o bé per absència d'aquestes en el moment de la notificació. En
conseqüència, d'acord amb el que disposen els articles 44 i 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, es comunica a les persones interessades
que, per tal de tenir coneixement del contingut íntegre de l'acte administratiu esmentat, poden adreçar-se al
Departament mitjançant un missatge, amb indicació del número d'expedient i de les seves dades de contacte,
a l'adreça electrònica edicteseguretat@gencat.cat, o a la pàgina web interior.gencat.cat/sancionscovid19, des
de les quals se les informarà sobre la ubicació física de l'expedient.

Així mateix, es comunica a les persones interessades que disposen d'un termini de quinze dies hàbils, a
comptar de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC, per formular al·legacions i proposar les proves
que considerin convenients per a la defensa dels seus drets o interessos. Transcorregut aquest termini sense
que s'hagin formulat al·legacions, l'acord d'iniciació serà considerat proposta de resolució, atès el que disposa
l'article 64.2.f) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

D'acord amb el que disposa l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, si la persona interessada es vol acollir al pagament voluntari amb reducció de
la sanció, per a les infraccions de la normativa de salut pública, en cas que reconegui la responsabilitat en la
comissió de la infracció administrativa imputada, l'òrgan competent per resoldre el procediment aplicarà una
reducció del 20% sobre l'import de la sanció proposada. El pagament voluntari en qualsevol moment anterior a
la resolució implica la terminació del procediment i una reducció del 20% sobre l'import de la sanció
proposada.

En relació amb les infraccions de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana, el pagament voluntari en
el termini de quinze dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci comporta la terminació del
procediment sancionador, amb una reducció del 50% de l'import de la sanció de multa i la renúncia a formular
al·legacions, de conformitat amb el que estableix l'article 54.3 de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de
protecció de la seguretat ciutadana.

Barcelona, 18 de febrer de 2021

Elisabeth Abad i Giralt

Secretària general
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Annex

I=número d'identificació de la persona infractora; E=número d'expedient; DF=data dels fets; DA=data de
l'acord d'iniciació; S=sanció, en euros; A=article infringit de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de
protecció de la seguretat ciutadana, o de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

I E DF DA S A

47132879Z RP PIRINEU/379/2020 07/05/2020 19/11/2020 300,00 68.b

45721499Y RP PIRINEU/681/2020 09/05/2020 18/11/2020 601,00 36.16

41554793A RP PIRINEU/683/2020 10/05/2020 18/11/2020 601,00 36.16

Y5626003X RP PIRINEU/1043/2020 27/03/2020 12/01/2021 300,00 68.b

Y4864714K RP PIRINEU/56/2021 13/04/2020 19/01/2021 300,00 68.b

40363083S RP GIRONA/3073/2020 18/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

33951500G RP GIRONA/3075/2020 18/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

191051427007 RP GIRONA/3078/2020 18/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

33951500G RP GIRONA/3081/2020 18/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

40365800H RP GIRONA/3088/2020 18/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

07263397C RP GIRONA/3089/2020 18/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

41577203B RP GIRONA/3091/2020 18/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

41576538J RP GIRONA/3094/2020 19/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

X3188484V RP GIRONA/3099/2020 21/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

YI3879787 RP GIRONA/3101/2020 22/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

41700995V RP GIRONA/3103/2020 22/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

40370065M RP GIRONA/3104/2020 22/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

X0950680K RP GIRONA/3106/2020 22/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

41561614Q RP GIRONA/3119/2020 23/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

41588379D RP GIRONA/3121/2020 24/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

X2985434B RP GIRONA/3122/2020 24/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

41634399Y RP GIRONA/3132/2020 26/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

Y1157966E RP GIRONA/3134/2020 26/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

Y4645402Z RP GIRONA/3135/2020 26/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

X9939662M RP GIRONA/3136/2020 27/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b
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41588379D RP GIRONA/3139/2020 27/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

41576538J RP GIRONA/3140/2020 27/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

SK0101439 RP GIRONA/3141/2020 28/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

X6525367Z RP GIRONA/3142/2020 28/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

F055184 RP GIRONA/3144/2020 28/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

ZLEQX45I5 RP GIRONA/3145/2020 28/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

40338457 RP GIRONA/3146/2020 29/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

40326071X RP GIRONA/3148/2020 29/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

X6793957X RP GIRONA/3151/2020 29/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

40367207E RP GIRONA/3152/2020 29/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

40320105R RP GIRONA/3153/2020 29/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

FT8920103 RP GIRONA/3154/2020 29/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

ZLEQX45I5 RP GIRONA/3158/2020 30/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

X8339780A RP GIRONA/3223/2020 12/05/2020 31/08/2020 300,00 68.b

45545240L RP GIRONA/3340/2020 19/04/2020 13/10/2020 300,00 68.b

38498534F RP GIRONA/3343/2020 19/04/2020 13/10/2020 300,00 68.b

169231238 RP GIRONA/3355/2020 28/04/2020 13/10/2020 300,00 68.b

40357481 RP GIRONA/3356/2020 29/04/2020 13/10/2020 300,00 68.b

41597202T RP GIRONA/3358/2020 26/04/2020 13/10/2020 300,00 68.b

40353005B RP GIRONA/3364/2020 25/04/2020 13/10/2020 300,00 68.b

40353006N RP GIRONA/3366/2020 25/04/2020 13/10/2020 300,00 68.b

41603157K RP GIRONA/3394/2020 30/04/2020 13/10/2020 300,00 68.b

Y4777090G RP GIRONA/3403/2020 19/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

40273845V RP GIRONA/3404/2020 20/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

40334423J RP GIRONA/3413/2020 23/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

41576538J RP GIRONA/3415/2020 24/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

40326071X RP GIRONA/3416/2020 25/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

40447325P RP GIRONA/3421/2020 25/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

40320105R RP GIRONA/3422/2020 26/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

40976293E RP GIRONA/3424/2020 26/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b
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Y0497478W RP GIRONA/3425/2020 26/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

X7284140V RP GIRONA/3433/2020 28/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

LE22692 RP GIRONA/3434/2020 28/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

AZ9215010 RP GIRONA/3437/2020 28/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

X8493063Z RP GIRONA/3438/2020 29/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

QU2452562 RP GIRONA/3440/2020 29/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

41578648F RP GIRONA/3457/2020 22/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

OT430925 RP GIRONA/3740/2020 28/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

78097920V RP PONENT/340/2020 11/05/2020 28/10/2020 300,00 68.b

X4861709S RP CENTRAL/2969/2020 26/04/2020 29/10/2020 601,00 36.6

Y6131496D RP CENTRAL/3551/2020 12/04/2020 07/12/2020 300,00 68.b

47121942W RP CENTRAL/3566/2020 13/04/2020 07/12/2020 300,00 68.b

X4043263R RP CENTRAL/3720/2020 11/04/2020 07/01/2021 300,00 68.b

X5760301C RP CENTRAL/3845/2020 05/04/2020 25/11/2020 300,00 68.b

Y6497816P RP CENTRAL/3926/2020 28/03/2020 11/01/2021 300,00 68.b

X7389120W RP CENTRAL/3927/2020 28/03/2020 30/11/2020 300,00 68.b

39475707W RP CENTRAL/4377/2020 10/04/2020 15/12/2020 300,00 68.b

X6236435P RP CENTRAL/4445/2020 11/04/2020 17/12/2020 300,00 68.b

39504811B RP CENTRAL/4455/2020 29/03/2020 15/12/2020 300,00 68.b

Y6160285W RP CENTRAL/4466/2020 09/04/2020 15/12/2020 300,00 68.b

X6961700Z RP CENTRAL/4479/2020 09/04/2020 16/12/2020 300,00 68.b

39398810V RP CENTRAL/4482/2020 09/04/2020 16/12/2020 300,00 68.b

Y7709588W RP CENTRAL/4485/2020 12/04/2020 28/12/2020 300,00 68.b

53297653Y RP CENTRAL/4496/2020 12/04/2020 28/12/2020 300,00 68.b

37275654Z RP CENTRAL/4517/2020 12/04/2020 28/12/2020 300,00 68.b

LA137771 RP CENTRAL/4532/2020 12/04/2020 28/12/2020 300,00 68.b

Y6913842X RP CENTRAL/4541/2020 18/04/2020 28/12/2020 300,00 68.b

UA5014655 RP METNORD/3384/2020 28/04/2020 04/08/2020 300,00 68.b

47813553A RP METNORD/3500/2020 24/04/2020 22/07/2020 300,00 68.b
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44989010K RP METNORD/3673/2020 05/05/2020 23/07/2020 100,00 37.4

Y0015262G RP METNORD/3674/2020 04/05/2020 23/07/2020 200,00 37.4

44997314E RP METNORD/3691/2020 08/05/2020 23/07/2020 100,00 37.4

17U005974 RP METNORD/3892/2020 12/05/2020 11/08/2020 300,00 68.b

38865487H RP METNORD/3909/2020 09/05/2020 11/08/2020 300,00 68.b

47783086B RP METNORD/3910/2020 09/05/2020 11/08/2020 300,00 68.b

Y4375241B RP METNORD/3911/2020 10/05/2020 11/08/2020 300,00 68.b

Y7311277M RP METNORD/3913/2020 10/05/2020 11/08/2020 300,00 68.b

46622765V RP METNORD/3914/2020 10/05/2020 11/08/2020 300,00 68.b

39949179L RP METNORD/3963/2020 26/04/2020 06/08/2020 601,00 36.6

Y3618097G RP METNORD/3970/2020 13/05/2020 11/08/2020 300,00 68.b

77617091A RP METNORD/3974/2020 01/05/2020 06/08/2020 601,00 36.6

54252556H RP METNORD/4057/2020 06/05/2020 13/08/2020 601,00 36.6

79278646S RP METNORD/4073/2020 04/05/2020 13/08/2020 601,00 36.6

PC582833 RP METNORD/4079/2020 10/04/2020 06/08/2020 601,00 36.6

50984611M RP METNORD/4101/2020 11/05/2020 13/08/2020 601,00 36.6

IA147738 RP METNORD/4104/2020 12/05/2020 13/08/2020 601,00 36.6

X0476128M RP METNORD/4107/2020 23/04/2020 06/08/2020 601,00 36.6

43560762G RP METNORD/4119/2020 15/05/2020 01/10/2020 601,00 36.6

AK9037805 RP METNORD/4120/2020 17/04/2020 06/08/2020 601,00 36.6

X4947281G RP METNORD/4122/2020 03/05/2020 06/08/2020 601,00 36.6

X5378239B RP METNORD/4133/2020 26/03/2020 06/08/2020 601,00 36.6

38866465F RP METNORD/4135/2020 15/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

SD6958047 RP METNORD/4142/2020 26/04/2020 13/08/2020 601,00 36.6

47644099J RP METNORD/4155/2020 27/03/2020 10/11/2020 601,00 36.6

38797926 RP METNORD/4159/2020 14/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

X2053684Z RP METNORD/4187/2020 14/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

AN5353638L RP METNORD/4219/2020 14/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

QY2965305 RP METNORD/4222/2020 09/05/2020 13/08/2020 601,00 36.6

X6851484Z RP METNORD/4226/2020 15/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b
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41015689L RP METNORD/4242/2020 16/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

47573835Z RP METNORD/4245/2020 15/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

53299827H RP METNORD/4414/2020 12/05/2020 11/08/2020 300,00 68.b

PAG667890 RP METNORD/4594/2020 18/04/2020 06/08/2020 601,00 36.6

53122633Q RP METNORD/4597/2020 27/03/2020 06/08/2020 601,00 36.6

E783866 RP METNORD/4716/2020 28/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

47419821P RP METNORD/4753/2020 01/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

38881631Q RP METNORD/4756/2020 01/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

48179743X RP METNORD/4783/2020 26/03/2020 06/08/2020 601,00 36.6

X7591586E RP METNORD/4790/2020 05/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

R200282 RP METNORD/4800/2020 11/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

34750238K RP METNORD/4834/2020 11/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

ON9389506 RP METNORD/4867/2020 14/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

39387660E RP METNORD/4873/2020 01/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

07439227S RP METNORD/4944/2020 27/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

49993670L RP METNORD/4951/2020 03/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

07996931S RP METNORD/4966/2020 23/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

D064448 RP METNORD/4985/2020 03/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

53028177K RP METNORD/5012/2020 12/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

Y7837318J RP METNORD/5079/2020 24/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

47642686A RP METNORD/5086/2020 13/05/2020 11/08/2020 300,00 68.b

77632858S RP METNORD/5087/2020 28/03/2020 06/10/2020 300,00 68.b

X7300060K RP METNORD/5094/2020 15/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

46259233T RP METNORD/5095/2020 28/03/2020 06/10/2020 300,00 68.b

39946428M RP METNORD/5156/2020 15/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

45965750C RP METNORD/5180/2020 05/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

54324477H RP METNORD/5193/2020 02/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

47709149L RP METNORD/5199/2020 04/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

52355710M RP METNORD/5214/2020 15/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

47741910M RP METNORD/5224/2020 11/05/2020 11/08/2020 300,00 68.b
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X7280259T RP METNORD/5279/2020 07/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

X1446978W RP METNORD/5286/2020 06/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

46044136E RP METNORD/5304/2020 12/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

48550812C RP METNORD/5315/2020 12/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

55247578Z RP METNORD/5330/2020 23/04/2020 20/08/2020 300,00 68.b

55247578Z RP METNORD/5332/2020 24/04/2020 20/08/2020 300,00 68.b

20569511J RP METNORD/5333/2020 24/04/2020 20/08/2020 300,00 68.b

X7027367Q RP METNORD/5360/2020 12/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

076964785 RP METNORD/5370/2020 12/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

36576956X RP METNORD/5376/2020 08/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

X6930979K RP METNORD/5378/2020 13/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

X5559504J RP METNORD/5381/2020 07/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

46945699P RP METNORD/5383/2020 01/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

X5532757S RP METNORD/5386/2020 07/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

Y5937001W RP METNORD/5387/2020 01/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

35099871P RP METNORD/5388/2020 01/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

46645026Z RP METNORD/5389/2020 30/04/2020 20/08/2020 300,00 68.b

39953464A RP METNORD/5405/2020 02/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

47919559W RP METNORD/5423/2020 03/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

47379252B RP METNORD/5428/2020 08/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

53289939C RP METNORD/5441/2020 01/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

Y6981740N RP METNORD/5449/2020 13/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

X3857516W RP METNORD/5458/2020 13/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

38869364P RP METNORD/5465/2020 01/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

53640328G RP METNORD/5469/2020 13/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

X6120595L RP METNORD/5522/2020 17/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

Y2185252J RP METNORD/5537/2020 12/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

53064968N RP METNORD/5555/2020 13/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

Y7837318J RP METNORD/5571/2020 03/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

49884383M RP METNORD/5582/2020 25/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b
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X4466148P RP METNORD/5591/2020 26/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

Y3918443Q RP METNORD/5608/2020 08/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

38851358B RP METNORD/5644/2020 09/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

056061621 RP METNORD/5654/2020 30/04/2020 20/08/2020 300,00 68.b

53839332N RP METNORD/5658/2020 08/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

230903045 RP METNORD/5672/2020 09/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

77126838H RP METNORD/5673/2020 25/04/2020 20/08/2020 300,00 68.b

Y0004127R RP METNORD/5699/2020 08/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

39971959Y RP METNORD/5716/2020 11/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

Y1796777P RP METNORD/5718/2020 11/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

39958946B RP METNORD/5721/2020 11/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

X5378239B RP METNORD/5724/2020 05/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

46741977C RP METNORD/5736/2020 11/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

39410556X RP METNORD/5739/2020 11/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

X2625939Y RP METNORD/5747/2020 11/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

X4385357Q RP METNORD/5760/2020 17/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

D938633 RP METNORD/5774/2020 16/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

48167183P RP METNORD/5784/2020 06/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

47971497Y RP METNORD/5787/2020 06/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

47815867V RP METNORD/5790/2020 06/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

X9610707L RP METNORD/5795/2020 07/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

49489209V RP METNORD/5872/2020 09/05/2020 11/08/2020 300,00 68.b

47688149H RP METNORD/5882/2020 22/03/2020 06/08/2020 300,00 68.b

Y1352856X RP METNORD/5889/2020 07/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

54678096N RP METNORD/5891/2020 06/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

47592356C RP METNORD/5892/2020 06/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

77609325 RP METNORD/5893/2020 09/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

X5559441L RP METNORD/5896/2020 07/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

41549975S RP METNORD/5914/2020 11/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

45546165R RP METNORD/5915/2020 29/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b
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X4884844N RP METNORD/5916/2020 11/05/2020 12/11/2020 300,00 68.b

76922630G RP METNORD/5919/2020 09/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

54000686K RP METNORD/5927/2020 12/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

Y0939687J RP METNORD/5951/2020 11/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

Y2811307R RP METNORD/5970/2020 12/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

39524233K RP METNORD/5972/2020 09/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

F211149 RP METNORD/5980/2020 10/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

X9667099S RP METNORD/5999/2020 08/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

47738539S RP METNORD/6074/2020 14/05/2020 11/08/2020 300,00 68.b

39986357Y RP METNORD/6108/2020 16/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

X5108624W RP METNORD/6135/2020 17/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

41035870Y RP METNORD/6149/2020 24/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

39413743T RP METNORD/6168/2020 18/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

Y0354177Z RP METNORD/6182/2020 10/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

512083216 RP METNORD/6201/2020 10/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

40464284Q RP METNORD/6311/2020 11/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

LB235161 RP METNORD/6342/2020 13/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

X3520255J RP METNORD/6343/2020 13/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

39413736Q RP METNORD/6344/2020 13/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

Y0465239D RP METNORD/6379/2020 13/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

X6120595L RP METNORD/6390/2020 08/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

39982980X RP METNORD/6393/2020 15/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

75929597L RP METNORD/6396/2020 07/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

X5109575X RP METNORD/6405/2020 07/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

X6885366V RP METNORD/6412/2020 26/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

CJ1014353 RP METNORD/6419/2020 07/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

46963984 RP METNORD/6430/2020 05/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

46684395F RP METNORD/6450/2020 26/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

38845000R RP METNORD/6468/2020 26/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

34776352F RP METNORD/6491/2020 14/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b
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46124923X RP METNORD/6497/2020 14/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

98215 RP METNORD/6544/2020 11/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

47814108Y RP METNORD/6545/2020 11/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X5552701H RP METNORD/6568/2020 13/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X6177247E RP METNORD/6741/2020 28/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

47737101A RP METNORD/6752/2020 28/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

54000597R RP METNORD/6768/2020 13/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

53998845C RP METNORD/6775/2020 13/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

45826922C RP METNORD/6779/2020 27/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

54974011D RP METNORD/6790/2020 08/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

15385248L RP METNORD/6795/2020 26/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

LA154975 RP METNORD/6805/2020 27/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

43437100J RP METNORD/7007/2020 06/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

77617294E RP METNORD/7018/2020 25/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

X6155781S RP METNORD/7042/2020 29/03/2020 06/08/2020 300,00 68.b

45832372L RP METNORD/7061/2020 29/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

47331888G RP METNORD/7073/2020 28/03/2020 06/08/2020 300,00 68.b

20579143P RP METNORD/7074/2020 25/03/2020 10/11/2020 601,00 36.6

31038337K RP METNORD/7083/2020 28/04/2020 02/10/2020 300,00 68.b

38849151N RP METNORD/7085/2020 12/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

F073368 RP METNORD/7091/2020 29/04/2020 09/10/2020 300,00 68.b

79091730C RP METNORD/7109/2020 12/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

CA32539AU RP METNORD/7126/2020 11/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

43399004M RP METNORD/7134/2020 18/03/2020 10/11/2020 601,00 36.6

54571544L RP METNORD/7139/2020 18/03/2020 10/11/2020 601,00 36.6

X7067268N RP METNORD/7179/2020 11/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

ZL029615 RP METNORD/7200/2020 02/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

42913804 RP METNORD/7207/2020 20/03/2020 26/11/2020 601,00 36.6

77110507V RP METNORD/7225/2020 29/03/2020 06/08/2020 300,00 68.b

77126021Y RP METNORD/7227/2020 29/03/2020 06/08/2020 300,00 68.b
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38807208K RP METNORD/7326/2020 21/03/2020 29/09/2020 300,00 68.b

46281513Q RP METNORD/7335/2020 21/03/2020 29/09/2020 300,00 68.b

38807586 RP METNORD/7442/2020 29/04/2020 09/10/2020 300,00 68.b

38761950G RP METNORD/7710/2020 30/04/2020 09/10/2020 300,00 68.b

24278310 RP METNORD/7725/2020 01/05/2020 16/10/2020 300,00 68.b

X4615022A RP METNORD/7730/2020 02/05/2020 16/10/2020 300,00 68.b

41748414X RP METNORD/7793/2020 24/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

47902181N RP METNORD/7846/2020 17/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

54561319Y RP METNORD/7857/2020 04/05/2020 13/08/2020 601,00 36.6

Y1123025H RP METNORD/7866/2020 03/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

Y1519963E RP METNORD/7878/2020 30/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

UK5239582 RP METNORD/7911/2020 02/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

X9534843D RP METNORD/7920/2020 04/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

48017343J RP METNORD/7928/2020 05/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

39403983S RP METNORD/7934/2020 03/05/2020 16/10/2020 300,00 68.b

X1027664R RP METNORD/7948/2020 05/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

47919156J RP METNORD/7951/2020 04/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

40968785N RP METNORD/7969/2020 05/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

38868982V RP METNORD/8000/2020 01/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

47928729H RP METNORD/8001/2020 07/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

54819927W RP METNORD/8025/2020 26/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

26170769N RP METNORD/8030/2020 26/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

44984198Q RP METNORD/8057/2020 18/04/2020 01/09/2020 300,00 68.b

X5473335W RP METNORD/8083/2020 31/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

X4967945Z RP METNORD/8095/2020 30/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

C02483505 RP METNORD/8097/2020 30/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

77751338E RP METNORD/8106/2020 03/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

Y1639924S RP METNORD/8116/2020 31/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

77126021Y RP METNORD/8123/2020 31/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

77127987V RP METNORD/8124/2020 31/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b
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010070754 RP METNORD/8126/2020 01/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

1041064010 RP METNORD/8142/2020 13/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

41012501M RP METNORD/8202/2020 20/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

KM4809087 RP METNORD/8204/2020 20/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

AQ1884803 RP METNORD/8205/2020 20/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

45826472F RP METNORD/8206/2020 20/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

47925532H RP METNORD/8210/2020 20/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

04614609G RP METNORD/8211/2020 23/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

53069333F RP METNORD/8218/2020 26/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

X5990041J RP METNORD/8262/2020 29/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

X6721626Z RP METNORD/8264/2020 30/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

46664378T RP METNORD/8275/2020 28/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

26616683W RP METNORD/8281/2020 20/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

24416460M RP METNORD/8353/2020 11/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

54178201E RP METNORD/8357/2020 11/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

7721511030 RP METNORD/8383/2020 12/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

46421241L RP METNORD/8410/2020 06/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

49806284Z RP METNORD/8437/2020 08/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

X5608259P RP METNORD/8465/2020 08/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

36520635Q RP METNORD/8481/2020 13/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

47992061P RP METNORD/8490/2020 13/05/2020 13/08/2020 300,00 68.b

X8386460Q RP METNORD/8522/2020 04/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

YW6576214 RP METNORD/8545/2020 09/05/2020 22/09/2020 300,00 68.b

47707839 RP METNORD/8556/2020 06/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

38842197G RP METNORD/8558/2020 06/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

53836201 RP METNORD/8576/2020 17/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

47975361Y RP METNORD/8593/2020 17/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

Y1837364T RP METNORD/8594/2020 08/05/2020 22/09/2020 300,00 68.b

47805717X RP METNORD/8595/2020 08/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

39946247P RP METNORD/8601/2020 26/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b
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46805807W RP METNORD/8630/2020 10/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

38123727P RP METNORD/8633/2020 10/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

77617294E RP METNORD/8648/2020 28/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

44991796 RP METNORD/8652/2020 09/05/2020 22/09/2020 300,00 68.b

44988176S RP METNORD/8662/2020 09/05/2020 22/09/2020 300,00 68.b

Y0239127X RP METNORD/8663/2020 04/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

53122633Q RP METNORD/8670/2020 27/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

52307513Q RP METNORD/8671/2020 27/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

36561086X RP METNORD/8684/2020 09/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

49487918Z RP METNORD/8685/2020 09/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

37372832V RP METNORD/8689/2020 09/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

53167031R RP METNORD/8691/2020 09/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

Y0755041B RP METNORD/8698/2020 08/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

90147375 RP METNORD/8700/2020 08/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

X5762464K RP METNORD/8711/2020 10/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

47167115A RP METNORD/8729/2020 09/05/2020 29/09/2020 300,00 68.b

Y3057814R RP METNORD/8737/2020 10/05/2020 29/09/2020 300,00 68.b

53838123E RP METNORD/8738/2020 06/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

53838258L RP METNORD/8741/2020 06/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

1206375246 RP METNORD/8749/2020 06/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

49721415S RP METNORD/8754/2020 10/05/2020 29/09/2020 300,00 68.b

47122256V RP METNORD/8773/2020 09/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

X5301231F RP METNORD/8779/2020 09/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

WM5161745 RP METNORD/8832/2020 06/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

X7137927S RP METNORD/8851/2020 06/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

47928193B RP METNORD/8855/2020 08/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

X6350590Z RP METNORD/8858/2020 09/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

47817885B RP METNORD/8864/2020 25/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

X2341039F RP METNORD/8872/2020 09/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b
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52157398E RP METNORD/8878/2020 26/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

54168110M RP METNORD/8887/2020 07/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

54893576M RP METNORD/8891/2020 10/05/2020 29/09/2020 300,00 68.b

53120635L RP METNORD/8896/2020 26/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

47913442A RP METNORD/8900/2020 26/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

47968412A RP METNORD/8901/2020 26/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

P5073694 RP METNORD/8912/2020 26/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

40325321L RP METNORD/8915/2020 26/03/2020 13/08/2020 300,00 68.b

45378532S RP METNORD/8924/2020 08/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

77114982F RP METNORD/8933/2020 24/04/2020 20/08/2020 300,00 68.b

47805727C RP METNORD/8942/2020 24/04/2020 20/08/2020 300,00 68.b

M7572M RP METNORD/8945/2020 21/04/2020 20/08/2020 300,00 68.b

47972169B RP METNORD/8950/2020 20/04/2020 20/08/2020 300,00 68.b

47922666G RP METNORD/8987/2020 07/05/2020 27/08/2020 300,00 68.b

X4545103G RP METNORD/8991/2020 10/05/2020 29/09/2020 300,00 68.b

X9385134F RP METNORD/8996/2020 22/04/2020 20/08/2020 300,00 68.b

46770299Y RP METNORD/9005/2020 22/04/2020 20/08/2020 300,00 68.b

26321722Q RP METNORD/9064/2020 01/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

1900356 RP METNORD/9067/2020 02/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

48035715P RP METNORD/9087/2020 03/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

54245861Q RP METNORD/9089/2020 03/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

54409676W RP METNORD/9149/2020 03/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

45990229G RP METNORD/9165/2020 03/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

46701726L RP METNORD/9167/2020 03/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

37800719N RP METNORD/9169/2020 06/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

46045398L RP METNORD/9174/2020 01/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

52396695G RP METNORD/9185/2020 29/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

45477593S RP METNORD/9212/2020 11/05/2020 29/09/2020 300,00 68.b

22594256E RP METNORD/9225/2020 08/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

41536349M RP METNORD/9236/2020 11/05/2020 29/09/2020 300,00 68.b
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37744604V RP METNORD/9249/2020 08/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

38818439M RP METNORD/9260/2020 09/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

45827421J RP METNORD/9270/2020 11/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

X5471802X RP METNORD/9285/2020 13/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

77110507V RP METNORD/9326/2020 08/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

X8386460Q RP METNORD/9334/2020 08/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

51236089-73 RP METNORD/9356/2020 08/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

X3191309J RP METNORD/9359/2020 02/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

36497252R RP METNORD/9435/2020 02/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

X3263533V RP METNORD/9448/2020 02/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

54452721Z RP METNORD/9491/2020 09/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

54452298M RP METNORD/9538/2020 17/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

38447600H RP METNORD/9666/2020 04/05/2020 27/08/2020 300,00 68.b

20569511J RP METNORD/9706/2020 11/05/2020 27/08/2020 300,00 68.b

18176 RP METNORD/9791/2020 19/04/2020 03/09/2020 601,00 36.6

38506704N RP METNORD/10056/2020 11/05/2020 27/08/2020 300,00 68.b

30948372D RP METNORD/10062/2020 29/04/2020 15/10/2020 300,00 68.b

43451529K RP METNORD/10063/2020 29/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

43567590R RP METNORD/10064/2020 29/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

X3626870T RP METNORD/10067/2020 12/05/2020 27/08/2020 300,00 68.b

47977893P RP METNORD/10072/2020 06/05/2020 27/08/2020 300,00 68.b

A01683209 RP METNORD/10075/2020 05/05/2020 27/08/2020 300,00 68.b

52402173P RP METNORD/10080/2020 29/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

Y6455598H RP METNORD/10098/2020 24/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

Y6548564H RP METNORD/10113/2020 24/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

21757585E RP METNORD/10155/2020 24/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

46642936V RP METNORD/10174/2020 10/05/2020 27/08/2020 300,00 68.b

X2831707Q RP METNORD/10202/2020 11/05/2020 27/08/2020 300,00 68.b

46143028Z RP METNORD/10212/2020 03/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

54971462J RP METNORD/10222/2020 11/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b
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45542159C RP METNORD/10227/2020 11/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

2014010080 RP METNORD/10248/2020 20/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

X4038377Z RP METNORD/10283/2020 09/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

26270779H RP METNORD/10312/2020 03/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

54175863F RP METNORD/10326/2020 08/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

47970010Z RP METNORD/10366/2020 09/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

45857837T RP METNORD/10381/2020 03/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

Y0023168K RP METNORD/10382/2020 03/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

03542795 RP METNORD/10384/2020 03/05/2020 20/08/2020 300,00 68.b

52166149X RP METNORD/10392/2020 09/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

Y0165210S RP METNORD/10401/2020 13/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

X3940409A RP METNORD/10499/2020 07/05/2020 18/08/2020 300,00 68.b

Y3975691V RP METNORD/10510/2020 03/05/2020 18/08/2020 300,00 68.b

24416671D RP METNORD/10515/2020 07/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

47815186A RP METNORD/10518/2020 09/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

03915892G RP METNORD/10525/2020 07/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

X5706611N RP METNORD/10538/2020 09/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

PJ8534323 RP METNORD/10540/2020 08/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

54928194P RP METNORD/10548/2020 09/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

X1919998G RP METNORD/10557/2020 11/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

RD4632269 RP METNORD/10650/2020 11/05/2020 05/11/2020 601,00 36.6

54490102C RP METNORD/10651/2020 11/05/2020 05/11/2020 601,00 36.6

47919964Q RP METNORD/10668/2020 09/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

53120686 RP METNORD/10688/2020 03/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

Y0511673Y RP METNORD/10690/2020 24/04/2020 20/08/2020 300,00 68.b

53121883W RP METNORD/10699/2020 01/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

A01182321 RP METNORD/10711/2020 03/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

X7349371C RP METNORD/10729/2020 01/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

49888248Y RP METNORD/10731/2020 01/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

X2557745F RP METNORD/10734/2020 30/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8351 - 26.2.202116/69 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21049087-2021



46701472H RP METNORD/10762/2020 23/04/2020 20/08/2020 300,00 68.b

53061456L RP METNORD/10947/2020 24/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

77125317S RP METNORD/11102/2020 06/05/2020 18/08/2020 300,00 68.b

49885993M RP METNORD/11296/2020 24/04/2020 20/08/2020 300,00 68.b

20579143P RP METNORD/11406/2020 01/05/2020 27/11/2020 300,00 68.b

38103315C RP METNORD/11456/2020 27/03/2020 20/08/2020 300,00 68.b

48169210B RP METNORD/11467/2020 26/03/2020 20/08/2020 300,00 68.b

47979578Z RP METNORD/11474/2020 26/03/2020 20/08/2020 300,00 68.b

Y7386970M RP METNORD/11477/2020 01/05/2020 27/08/2020 300,00 68.b

Y3565468E RP METNORD/11537/2020 27/03/2020 20/08/2020 300,00 68.b

Y5138071T RP METNORD/11538/2020 27/03/2020 20/08/2020 300,00 68.b

48179743X RP METNORD/11539/2020 27/03/2020 20/08/2020 300,00 68.b

X1974530A RP METNORD/11540/2020 27/03/2020 20/08/2020 300,00 68.b

A03323990 RP METNORD/11546/2020 27/03/2020 20/08/2020 300,00 68.b

Y6784524K RP METNORD/11625/2020 03/05/2020 16/10/2020 300,00 68.b

X4930386Z RP METNORD/11628/2020 03/05/2020 16/10/2020 300,00 68.b

603892566 RP METNORD/11632/2020 03/05/2020 16/10/2020 300,00 68.b

77366010J RP METNORD/11639/2020 05/05/2020 16/10/2020 300,00 68.b

46418807T RP METNORD/11681/2020 27/03/2020 20/08/2020 300,00 68.b

47819375Y RP METNORD/11706/2020 26/03/2020 20/08/2020 300,00 68.b

49884725W RP METNORD/11719/2020 25/03/2020 20/08/2020 300,00 68.b

X3770533M RP METNORD/11773/2020 27/03/2020 20/08/2020 300,00 68.b

49885791X RP METNORD/11796/2020 26/03/2020 20/08/2020 300,00 68.b

K481635 RP METNORD/11807/2020 26/03/2020 20/08/2020 300,00 68.b

LB216874 RP METNORD/11855/2020 26/03/2020 20/08/2020 300,00 68.b

40538960 RP METNORD/11856/2020 23/04/2020 27/11/2020 300,00 68.b

036595102413 RP METNORD/11991/2020 17/03/2020 17/11/2020 601,00 36.6

36580560A RP METNORD/12345/2020 20/04/2020 08/10/2020 601,00 36.6

52279747B RP METNORD/12358/2020 27/04/2020 08/10/2020 601,00 36.6

XZ5462320 RP METNORD/12371/2020 06/05/2020 01/10/2020 601,00 36.6
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53643713P RP METNORD/12375/2020 07/05/2020 01/10/2020 601,00 36.6

53289406Q RP METNORD/12377/2020 07/05/2020 01/10/2020 601,00 36.6

179027968 RP METNORD/12387/2020 27/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

X9492431D RP METNORD/12447/2020 08/05/2020 01/10/2020 601,00 36.6

53643767Q RP METNORD/12455/2020 04/05/2020 01/10/2020 601,00 36.6

033591039 RP METNORD/12458/2020 22/04/2020 27/11/2020 300,00 68.b

Y3275625W RP METNORD/12461/2020 24/04/2020 27/08/2020 601,00 36.6

Y4391318B RP METNORD/12480/2020 24/04/2020 09/10/2020 300,00 68.b

36582392H RP METNORD/12484/2020 29/04/2020 08/10/2020 601,00 36.6

C4WJH1515 RP METNORD/12490/2020 25/04/2020 27/08/2020 601,00 36.6

X6136165H RP METNORD/12495/2020 26/04/2020 27/08/2020 601,00 36.6

48170426P RP METNORD/12501/2020 29/04/2020 27/08/2020 601,00 36.6

52274791T RP METNORD/12527/2020 09/05/2020 01/10/2020 601,00 36.6

77632858S RP METNORD/12528/2020 10/05/2020 01/10/2020 601,00 36.6

47970088T RP METNORD/12535/2020 29/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

47979629L RP METNORD/12538/2020 02/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

47918542C RP METNORD/12539/2020 29/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

53998908Z RP METNORD/12541/2020 09/05/2020 27/08/2020 300,00 68.b

47440189K RP METNORD/12543/2020 09/05/2020 27/08/2020 300,00 68.b

53638485R RP METNORD/12553/2020 06/05/2020 27/08/2020 300,00 68.b

53285768N RP METNORD/12570/2020 06/05/2020 27/08/2020 300,00 68.b

53337853W RP METNORD/12599/2020 08/04/2020 27/08/2020 601,00 36.6

DH1258519 RP METNORD/12600/2020 28/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

37797266D RP METNORD/12604/2020 23/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

X7261120C RP METNORD/12605/2020 10/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

53643713P RP METNORD/12607/2020 06/05/2020 27/08/2020 300,00 68.b

Y1662849D RP METNORD/12662/2020 14/05/2020 27/08/2020 300,00 68.b

47971987J RP METNORD/12666/2020 27/04/2020 27/08/2020 601,00 36.6

X3232849S RP METNORD/12669/2020 27/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

44598066 RP METNORD/12736/2020 27/04/2020 16/10/2020 300,00 68.b
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48171707R RP METNORD/12741/2020 12/04/2020 08/10/2020 601,00 36.6

47331167L RP METNORD/12743/2020 20/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

S710144 RP METNORD/12747/2020 28/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

49885705Q RP METNORD/12752/2020 23/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

OT6723675 RP METNORD/12756/2020 24/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

CF3014692 RP METNORD/12760/2020 08/05/2020 08/10/2020 601,00 36.6

49805912X RP METNORD/12764/2020 24/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

47844638S RP METNORD/12768/2020 22/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

36570553R RP METNORD/12777/2020 25/04/2020 08/10/2020 601,00 36.6

53652892X RP METNORD/12797/2020 25/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

Y7132727G RP METNORD/12800/2020 24/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

Y3275625W RP METNORD/12803/2020 11/04/2020 08/10/2020 601,00 36.6

JF4082867 RP METNORD/12804/2020 25/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

Y3275625W RP METNORD/12806/2020 11/04/2020 08/10/2020 601,00 36.6

77617294E RP METNORD/12807/2020 25/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

Y5138071T RP METNORD/12809/2020 25/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

X6347285K RP METNORD/12811/2020 22/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

26318783K RP METNORD/12813/2020 22/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

KZ3989630 RP METNORD/12814/2020 12/04/2020 08/10/2020 601,00 36.6

46570856L RP METNORD/12817/2020 12/04/2020 08/10/2020 601,00 36.6

BR7753138 RP METNORD/12820/2020 25/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

47974072M RP METNORD/12826/2020 11/04/2020 08/10/2020 601,00 36.6

36570553R RP METNORD/12827/2020 22/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X8928933B RP METNORD/12828/2020 25/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

Y3275625W RP METNORD/12840/2020 24/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

46829755F RP METNORD/12848/2020 25/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

34754960M RP METNORD/12858/2020 25/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

48179682H RP METNORD/12867/2020 26/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

38074035L RP METNORD/12943/2020 23/03/2020 03/09/2020 300,00 68.b

LB176199 RP METNORD/12947/2020 22/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b
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X1974530A RP METNORD/13012/2020 21/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

49360632X RP METNORD/13024/2020 11/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

77110208V RP METNORD/13031/2020 22/03/2020 03/09/2020 300,00 68.b

2019011154 RP METNORD/13037/2020 11/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

47707313T RP METNORD/13041/2020 15/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

50984611M RP METNORD/13076/2020 20/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

54001018P RP METNORD/13080/2020 19/03/2020 10/11/2020 601,00 36.6

X2199789T RP METNORD/13099/2020 22/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

Y6465049Q RP METNORD/13102/2020 22/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

55247578Z RP METNORD/13107/2020 22/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

04223369V RP METNORD/13312/2020 23/03/2020 03/09/2020 300,00 68.b

52158593K RP METNORD/13320/2020 23/03/2020 03/09/2020 300,00 68.b

46724577P RP METNORD/13402/2020 01/05/2020 06/11/2020 300,00 68.b

18668 RP METNORD/13411/2020 26/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

24548898D RP METNORD/13418/2020 01/05/2020 06/11/2020 300,00 68.b

26318381X RP METNORD/13420/2020 02/05/2020 06/11/2020 300,00 68.b

26318383N RP METNORD/13421/2020 02/05/2020 06/11/2020 300,00 68.b

Y2275325H RP METNORD/13461/2020 23/03/2020 03/09/2020 300,00 68.b

47819375Y RP METNORD/13503/2020 17/03/2020 03/09/2020 300,00 68.b

53653319T RP METNORD/13513/2020 22/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

46798149A RP METNORD/13553/2020 27/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

47184258B RP METNORD/13554/2020 25/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

39968323G RP METNORD/13557/2020 11/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

Y0002252N RP METNORD/13608/2020 11/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

38812444J RP METNORD/13620/2020 03/05/2020 06/11/2020 300,00 68.b

46333415F RP METNORD/13624/2020 26/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

39798592 RP METNORD/13639/2020 12/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

49887146P RP METNORD/13644/2020 25/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

X7519125B RP METNORD/13647/2020 12/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

47922417P RP METNORD/13650/2020 25/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b
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47705298D RP METNORD/13670/2020 08/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

VN9104643 RP METNORD/13673/2020 13/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

NW2123431 RP METNORD/13674/2020 26/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

Y7132727G RP METNORD/13703/2020 25/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

Y3253281Z RP METNORD/13707/2020 13/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

X2384280P RP METNORD/13714/2020 27/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

53838283K RP METNORD/13793/2020 25/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

565480791 RP METNORD/13911/2020 03/05/2020 06/11/2020 300,00 68.b

ES825144 RP METNORD/13936/2020 05/05/2020 06/11/2020 300,00 68.b

39969502X RP METNORD/13996/2020 28/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

25728236E RP METNORD/13997/2020 28/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

38830638Z RP METNORD/14002/2020 28/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

KL509151 RP METNORD/14006/2020 29/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

46286771F RP METNORD/14010/2020 29/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

52279298E RP METNORD/14028/2020 24/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

18AD14322 RP METNORD/14072/2020 06/05/2020 13/11/2020 300,00 68.b

Y6948990Z RP METNORD/14074/2020 08/05/2020 13/11/2020 300,00 68.b

Y7132727G RP METNORD/14094/2020 29/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X5019739N RP METNORD/14097/2020 09/05/2020 13/11/2020 300,00 68.b

53998130H RP METNORD/14123/2020 28/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

38869143V RP METNORD/14283/2020 02/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

36975134N RP METNORD/14303/2020 25/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

MI9574127 RP METNORD/14327/2020 29/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

A01953965 RP METNORD/14328/2020 11/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

X1433309H RP METNORD/14336/2020 11/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

S687934 RP METNORD/14342/2020 10/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

49806412G RP METNORD/14349/2020 10/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

X2831707Q RP METNORD/14354/2020 12/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

OI6347548 RP METNORD/14357/2020 11/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

47921454B RP METNORD/14358/2020 12/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b
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SZ471974 RP METNORD/14363/2020 20/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

KB196851 RP METNORD/14372/2020 19/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

Y7132727G RP METNORD/14391/2020 19/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

HL7937602 RP METNORD/14395/2020 19/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X5726153G RP METNORD/14409/2020 08/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

47880055N RP METNORD/14421/2020 09/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

48215437P RP METNORD/14430/2020 09/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

54000679Z RP METNORD/14439/2020 06/04/2020 13/10/2020 300,00 68.b

53034111K RP METNORD/14445/2020 09/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

24414155T RP METNORD/14497/2020 09/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

2015010510 RP METNORD/14523/2020 05/04/2020 10/11/2020 601,00 36.6

46411352C RP METNORD/14537/2020 28/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

45834132P RP METNORD/14631/2020 09/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

48178237E RP METNORD/14632/2020 09/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

47701002Z RP METNORD/14633/2020 06/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

Y1255974G RP METNORD/14639/2020 10/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

X2557745F RP METNORD/14644/2020 09/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

54678434M RP METNORD/14646/2020 10/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

39986793M RP METNORD/14668/2020 20/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

X3531941S RP METNORD/14677/2020 11/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

39400564T RP METNORD/14706/2020 11/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X1435291E RP METNORD/14707/2020 09/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

43504285S RP METNORD/14716/2020 28/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

53873241L RP METNORD/14728/2020 29/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

47709744Q RP METNORD/14735/2020 27/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

38766375J RP METNORD/14739/2020 24/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

X6480852G RP METNORD/14748/2020 29/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

Y6975642D RP METNORD/14749/2020 24/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

86052800836 RP METNORD/14757/2020 24/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b
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Y2073843Q RP METNORD/14777/2020 25/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

X9557249J RP METNORD/14810/2020 25/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

47978176S RP METNORD/14847/2020 01/05/2020 17/09/2020 300,00 68.b

38883465X RP METNORD/14852/2020 19/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

NI0625803 RP METNORD/14863/2020 19/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

30885478 RP METNORD/14871/2020 19/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

38867926L RP METNORD/14883/2020 10/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

39950918X RP METNORD/14905/2020 18/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

YC416655 RP METNORD/14916/2020 18/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X8813741A RP METNORD/14973/2020 10/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X1367752B RP METNORD/14988/2020 09/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

40992646E RP METNORD/15037/2020 22/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

NW48RRRP9 RP METNORD/15051/2020 19/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

39439099X RP METNORD/15066/2020 23/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

46989568Q RP METNORD/15166/2020 26/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

77119012N RP METNORD/15181/2020 19/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

39985485P RP METNORD/15192/2020 20/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

205403467 RP METNORD/15200/2020 27/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

45487931A RP METNORD/15211/2020 26/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

38802428W RP METNORD/15323/2020 20/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

53126632J RP METNORD/15330/2020 19/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

43423448T RP METNORD/15347/2020 10/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

46408294K RP METNORD/15353/2020 10/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

46063021R RP METNORD/15397/2020 10/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

X6650392B RP METNORD/15401/2020 10/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

47277278L RP METNORD/15410/2020 10/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

X9693673R RP METNORD/15412/2020 10/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

FY189842 RP METNORD/15413/2020 20/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

A01300596 RP METNORD/15421/2020 20/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

18070 RP METNORD/15422/2020 20/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b
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X3595201W RP METNORD/15424/2020 20/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

21316999R RP METNORD/15446/2020 21/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

X5181131J RP METNORD/15451/2020 21/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

X5540653E RP METNORD/15454/2020 13/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

Y6560746X RP METNORD/15474/2020 21/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

39987470S RP METNORD/15495/2020 21/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

72529451 RP METNORD/15500/2020 18/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

38612050H RP METNORD/15502/2020 22/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

38800593F RP METNORD/15531/2020 12/04/2020 10/09/2020 300,00 68.b

X7652475F RP METNORD/15546/2020 23/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

Y6975642D RP METNORD/15553/2020 21/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

45474012E RP METNORD/15565/2020 28/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

38875249M RP METNORD/15586/2020 22/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

53129679R RP METNORD/15587/2020 24/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

41025879C RP METNORD/15589/2020 23/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

41003353B RP METNORD/15590/2020 24/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

38439324E RP METNORD/15591/2020 23/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

49886432F RP METNORD/15601/2020 16/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

77609528F RP METNORD/15608/2020 13/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

38878345L RP METNORD/15611/2020 13/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

47973109P RP METNORD/15621/2020 11/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

77749174C RP METNORD/15668/2020 07/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

CF3014692 RP METNORD/15669/2020 27/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

48042525X RP METNORD/15670/2020 07/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

53125230Z RP METNORD/15672/2020 11/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

X2235589N RP METNORD/15675/2020 28/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

79301727G RP METNORD/15753/2020 11/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

Y6366545K RP METNORD/15795/2020 02/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

49364365V RP METNORD/15845/2020 12/05/2020 10/09/2020 300,00 68.b

46540365A RP METNORD/15865/2020 02/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8351 - 26.2.202124/69 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21049087-2021



46486354L RP METNORD/15870/2020 18/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

25475080G RP METNORD/15916/2020 02/04/2020 20/10/2020 300,00 68.b

47705598X RP METNORD/15930/2020 19/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

AV855185 RP METNORD/15932/2020 19/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

11419921122 RP METNORD/16073/2020 12/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

Y0511673Y RP METNORD/16088/2020 20/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

X5615435P RP METNORD/16106/2020 10/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

U548707 RP METNORD/16108/2020 24/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

49362969R RP METNORD/16109/2020 12/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

36580750D RP METNORD/16111/2020 24/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

48390605P RP METNORD/16116/2020 24/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

2015010510 RP METNORD/16177/2020 04/04/2020 20/10/2020 300,00 68.b

39965353R RP METNORD/16185/2020 14/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

Y7738602J RP METNORD/16203/2020 14/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

22550935X RP METNORD/16206/2020 08/05/2020 15/09/2020 300,00 68.b

46529681Z RP METNORD/16209/2020 03/04/2020 20/10/2020 300,00 68.b

53060236H RP METNORD/16229/2020 07/05/2020 15/09/2020 300,00 68.b

38877304J RP METNORD/16249/2020 26/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

52199610Y RP METNORD/16293/2020 09/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

53839597R RP METNORD/16403/2020 19/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

X6152085E RP METNORD/16439/2020 12/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

HR9848721 RP METNORD/16561/2020 14/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X7301360X RP METNORD/16596/2020 14/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X2632145W RP METNORD/16597/2020 14/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

72448338V RP METNORD/16683/2020 04/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

Y0363772H RP METNORD/16763/2020 23/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

X5234443-B RP METNORD/16775/2020 02/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

31734351D RP METNORD/16788/2020 03/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

38857780Q RP METNORD/16816/2020 03/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X9659273D RP METNORD/16819/2020 03/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b
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39957871V RP METNORD/16856/2020 12/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

39947583X RP METNORD/16860/2020 12/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

08752248N RP METNORD/16865/2020 24/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

38839469J RP METNORD/16873/2020 01/05/2020 17/09/2020 300,00 68.b

38869547F RP METNORD/16957/2020 11/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

PU001900 RP METNORD/16959/2020 11/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

46459205X RP METNORD/16961/2020 11/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

X2625939Y RP METNORD/16963/2020 11/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

X2826358A RP METNORD/16965/2020 11/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

47918225W RP METNORD/16986/2020 10/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

49534759G RP METNORD/17005/2020 10/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

46735330C RP METNORD/17021/2020 09/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

47984249Q RP METNORD/17040/2020 09/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

Y1536602D RP METNORD/17125/2020 03/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

38871448E RP METNORD/17133/2020 24/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

X8314241V RP METNORD/17138/2020 26/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

X4041153F RP METNORD/17146/2020 03/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

29096706G RP METNORD/17149/2020 27/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

NI3137145 RP METNORD/17185/2020 26/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

49806669P RP METNORD/17276/2020 08/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

QD2560746 RP METNORD/17277/2020 08/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

20554760M RP METNORD/17281/2020 10/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

49886165Q RP METNORD/17290/2020 12/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

47979116N RP METNORD/17293/2020 08/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X5325396E RP METNORD/17311/2020 10/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

Y5582386R RP METNORD/17318/2020 09/05/2020 13/11/2020 300,00 68.b

47322232P RP METNORD/17330/2020 10/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

37647253W RP METNORD/17387/2020 11/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

77071112K RP METNORD/17389/2020 11/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

33944711T RP METNORD/17476/2020 12/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b
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X5378239B RP METNORD/17481/2020 06/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

77096917C RP METNORD/17483/2020 05/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X6425556T RP METNORD/17484/2020 10/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

48104121N RP METNORD/17487/2020 11/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

49361270G RP METNORD/17490/2020 10/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

47709329S RP METNORD/17491/2020 10/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X8364815Z RP METNORD/17492/2020 10/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

UB5129792 RP METNORD/17498/2020 08/05/2020 22/09/2020 300,00 68.b

2641787 RP METNORD/17504/2020 08/05/2020 22/09/2020 300,00 68.b

44179342E RP METNORD/17509/2020 08/05/2020 22/09/2020 300,00 68.b

53078704 RP METNORD/17529/2020 06/05/2020 22/09/2020 300,00 68.b

X3916202 RP METNORD/17541/2020 06/05/2020 22/09/2020 300,00 68.b

X2989548P RP METNORD/17549/2020 10/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X0208073S RP METNORD/17552/2020 10/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

Y6999862X RP METNORD/17576/2020 11/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

19828 RP METNORD/17578/2020 12/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

X4479755E RP METNORD/17579/2020 12/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

20579143P RP METNORD/17589/2020 08/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

52151438L RP METNORD/17595/2020 04/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

45964080Y RP METNORD/17602/2020 06/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X6105498X RP METNORD/17606/2020 01/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X2398224Z RP METNORD/17821/2020 23/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X8406469S RP METNORD/17822/2020 23/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

38871635 RP METNORD/17823/2020 23/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

141266200478 RP METNORD/17852/2020 29/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

45834949C RP METNORD/17854/2020 28/04/2020 15/10/2020 300,00 68.b

47507144T RP METNORD/17860/2020 28/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

46259233T RP METNORD/17871/2020 29/04/2020 08/10/2020 601,00 36.6

77632858S RP METNORD/17872/2020 29/04/2020 08/10/2020 601,00 36.6

X4010793F RP METNORD/17882/2020 02/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b
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X5779047K RP METNORD/17888/2020 01/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

48178938X RP METNORD/17955/2020 23/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

RD5300830 RP METNORD/17963/2020 23/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

43677454V RP METNORD/18056/2020 03/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

52274791T RP METNORD/18064/2020 01/05/2020 01/10/2020 601,00 36.6

45962803V RP METNORD/18067/2020 03/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

77122178G RP METNORD/18068/2020 03/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

52274791T RP METNORD/18071/2020 06/05/2020 01/10/2020 601,00 36.6

45829134R RP METNORD/18073/2020 03/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

52274791T RP METNORD/18074/2020 02/05/2020 01/10/2020 601,00 36.6

Y2539936Z RP METNORD/18076/2020 02/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

53126940E RP METNORD/18083/2020 23/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

20554443X RP METNORD/18086/2020 23/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

20554444B RP METNORD/18089/2020 23/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

52402934X RP METNORD/18090/2020 23/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

77621073Y RP METNORD/18092/2020 22/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

39737565M RP METNORD/18095/2020 22/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

F417533 RP METNORD/18128/2020 22/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

40343260H RP METNORD/18130/2020 22/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X4891861Z RP METNORD/18131/2020 23/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

46746259R RP METNORD/18134/2020 22/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

77126838H RP METNORD/18143/2020 25/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

49989928A RP METNORD/18159/2020 25/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

S351728 RP METNORD/18193/2020 22/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

PY7147281 RP METNORD/18198/2020 22/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

FU0563745 RP METNORD/18202/2020 25/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X3361916Y RP METNORD/18211/2020 22/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

00384977A RP METNORD/18221/2020 22/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X9520614V RP METNORD/18222/2020 17/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

49721118V RP METNORD/18229/2020 25/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b
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55247413X RP METNORD/18232/2020 25/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X4022854Q RP METNORD/18243/2020 11/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

49885791X RP METNORD/18246/2020 23/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

48178757J RP METNORD/18249/2020 23/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

45828272J RP METNORD/18251/2020 09/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

21037531Y RP METNORD/18283/2020 09/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

77607512S RP METNORD/18295/2020 08/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

37330085G RP METNORD/18314/2020 11/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

X4795641A RP METNORD/18336/2020 03/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

TF6702359 RP METNORD/18381/2020 11/05/2020 03/11/2020 300,00 68.b

X5530605W RP METNORD/18382/2020 11/05/2020 03/11/2020 300,00 68.b

53635865A RP METNORD/18387/2020 11/05/2020 03/11/2020 300,00 68.b

180792252183 RP METNORD/18430/2020 22/03/2020 25/09/2020 300,00 68.b

FT614986 RP METNORD/18445/2020 08/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

44987054C RP METNORD/18446/2020 08/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

52274791T RP METNORD/18487/2020 03/05/2020 01/10/2020 601,00 36.6

52274791T RP METNORD/18488/2020 10/05/2020 01/10/2020 601,00 36.6

52274791T RP METNORD/18490/2020 08/05/2020 01/10/2020 601,00 36.6

77621916K RP METNORD/18492/2020 08/05/2020 01/10/2020 601,00 36.6

46259233T RP METNORD/18493/2020 10/05/2020 01/10/2020 601,00 36.6

45857408P RP METNORD/18534/2020 14/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

54412704V RP METNORD/18597/2020 09/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

39484513E RP METNORD/18617/2020 04/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

38130224L RP METNORD/18648/2020 08/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

50122069D RP METNORD/18649/2020 08/05/2020 25/09/2020 300,00 68.b

Y6152097W RP METNORD/18670/2020 13/05/2020 03/11/2020 300,00 68.b

43560986K RP METNORD/18681/2020 13/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

Y6414207G RP METNORD/18727/2020 14/05/2020 03/11/2020 300,00 68.b

W875094 RP METNORD/18732/2020 14/05/2020 03/11/2020 300,00 68.b

52425840 RP METNORD/18736/2020 14/05/2020 03/11/2020 300,00 68.b
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Y6336843N RP METNORD/18744/2020 14/05/2020 03/11/2020 300,00 68.b

CN8623956 RP METNORD/18747/2020 13/05/2020 03/11/2020 300,00 68.b

Y6948990Z RP METNORD/18748/2020 13/05/2020 03/11/2020 300,00 68.b

37391451Y RP METNORD/18760/2020 12/05/2020 10/11/2020 601,00 36.6

46794940Z RP METNORD/18768/2020 12/05/2020 10/11/2020 601,00 36.6

AT948979 RP METNORD/18771/2020 09/05/2020 27/11/2020 300,00 68.b

46150490R RP METNORD/18785/2020 09/05/2020 27/11/2020 300,00 68.b

42379446Z RP METNORD/18787/2020 09/05/2020 27/11/2020 300,00 68.b

78953834D RP METNORD/18817/2020 22/03/2020 01/10/2020 300,00 68.b

47922395D RP METNORD/18818/2020 22/03/2020 01/10/2020 300,00 68.b

X9584607R RP METNORD/18830/2020 22/03/2020 01/10/2020 300,00 68.b

KZ3989630 RP METNORD/18857/2020 22/03/2020 01/10/2020 300,00 68.b

X2235589N RP METNORD/18858/2020 22/03/2020 01/10/2020 300,00 68.b

Y1119596Q RP METNORD/18878/2020 22/03/2020 01/10/2020 300,00 68.b

49458044V RP METNORD/18940/2020 07/05/2020 13/10/2020 300,00 68.b

IT6860727 RP METNORD/19009/2020 22/03/2020 01/10/2020 300,00 68.b

47818354C RP METNORD/19011/2020 22/03/2020 01/10/2020 300,00 68.b

46468725P RP METNORD/19013/2020 17/03/2020 08/10/2020 300,00 68.b

Y1119606A RP METNORD/19019/2020 22/03/2020 01/10/2020 300,00 68.b

77302160B RP METNORD/19138/2020 09/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

35053730M RP METNORD/19149/2020 08/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

40434980Z RP METNORD/19158/2020 15/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

74314459X RP METNORD/19205/2020 13/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

48169878N RP METNORD/19207/2020 09/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

368975326Y RP METNORD/19214/2020 13/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

77129678Y RP METNORD/19219/2020 13/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

SD6958047 RP METNORD/19256/2020 08/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

49806669P RP METNORD/19288/2020 16/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

40967527L RP METNORD/19294/2020 14/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

49361745L RP METNORD/19295/2020 16/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b
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49989164K RP METNORD/19303/2020 14/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

49989928A RP METNORD/19307/2020 14/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

53644015B RP METNORD/19308/2020 04/05/2020 01/10/2020 601,00 36.6

20569004N RP METNORD/19311/2020 12/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

46948927Q RP METNORD/19314/2020 13/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

ZV4318290 RP METNORD/19315/2020 11/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

20569511J RP METNORD/19317/2020 13/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

38826891Q RP METNORD/19346/2020 05/04/2020 20/10/2020 300,00 68.b

38115121G RP METNORD/19352/2020 26/04/2020 08/10/2020 601,00 36.6

38872339Q RP METNORD/19354/2020 01/05/2020 01/10/2020 601,00 36.6

77607790V RP METNORD/19360/2020 05/04/2020 20/10/2020 300,00 68.b

38115121G RP METNORD/19362/2020 05/04/2020 20/10/2020 300,00 68.b

31634686A RP METNORD/19398/2020 28/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

X7892073Z RP METNORD/19426/2020 09/05/2020 03/11/2020 300,00 68.b

71983781Z RP METNORD/19432/2020 11/05/2020 30/09/2020 300,00 68.b

39922107H RP METNORD/19549/2020 09/05/2020 03/11/2020 300,00 68.b

UJ2685259 RP METNORD/19569/2020 22/03/2020 01/10/2020 300,00 68.b

AA1889258 RP METNORD/19582/2020 08/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

45497619P RP METNORD/19625/2020 10/05/2020 27/11/2020 300,00 68.b

Y6715430L RP METNORD/19664/2020 14/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

38841519Q RP METNORD/19665/2020 14/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

53326932Y RP METNORD/19671/2020 14/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

Y9650923J RP METNORD/19694/2020 12/05/2020 27/11/2020 300,00 68.b

41000419K RP METNORD/19697/2020 11/05/2020 27/11/2020 300,00 68.b

CN8623956 RP METNORD/19700/2020 14/05/2020 10/11/2020 300,00 68.b

X3150442V RP METNORD/19703/2020 14/05/2020 10/11/2020 300,00 68.b

46063166P RP METNORD/19708/2020 15/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

X8961661X RP METNORD/19709/2020 14/05/2020 10/11/2020 300,00 68.b

43560028Y RP METNORD/19716/2020 11/05/2020 27/11/2020 300,00 68.b
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5906906 RP METNORD/19722/2020 13/05/2020 11/12/2020 300,00 68.b

43438399R RP METNORD/19725/2020 15/04/2020 01/10/2020 300,00 68.b

25728236E RP METNORD/19799/2020 11/05/2020 08/10/2020 601,00 36.6

RX412825 RP METNORD/19809/2020 23/04/2020 10/11/2020 300,00 68.b

Y1953589Y RP METNORD/19867/2020 06/05/2020 10/11/2020 601,00 36.6

LB174872 RP METNORD/19888/2020 20/03/2020 08/10/2020 300,00 68.b

77553272D RP METNORD/20154/2020 06/04/2020 08/10/2020 300,00 68.b

X6697158H RP METNORD/20158/2020 28/04/2020 08/10/2020 300,00 68.b

37665327K RP METNORD/20166/2020 05/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

AX3343538 RP METNORD/20171/2020 05/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

X8947046T RP METNORD/20184/2020 05/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

52402648T RP METNORD/20201/2020 05/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

383742798 RP METNORD/20218/2020 05/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

38872339Q RP METNORD/20265/2020 06/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

39973422C RP METNORD/20274/2020 06/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

CA10265CZ RP METNORD/20289/2020 06/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

X5618523Z RP METNORD/20295/2020 07/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

35055008 RP METNORD/20312/2020 11/05/2020 05/11/2020 300,00 68.b

X6688017P RP METNORD/20337/2020 08/05/2020 20/10/2020 300,00 68.b

X9764725Y RP METNORD/20378/2020 06/05/2020 26/11/2020 601,00 36.6

46456689R RP METNORD/20390/2020 31/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

AYK027137 RP METNORD/20391/2020 31/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X7482884H RP METNORD/20393/2020 31/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

45489452-Y RP METNORD/20411/2020 02/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

52436722B RP METNORD/20416/2020 08/05/2020 20/10/2020 300,00 68.b

46564918S RP METNORD/20418/2020 02/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

37774098W RP METNORD/20420/2020 08/05/2020 20/10/2020 300,00 68.b

A01894014 RP METNORD/20423/2020 01/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

47420567H RP METNORD/20428/2020 08/05/2020 20/10/2020 300,00 68.b

47576425M RP METNORD/20430/2020 08/05/2020 20/10/2020 300,00 68.b
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X9764725Y RP METNORD/20432/2020 09/05/2020 26/11/2020 601,00 36.6

52178927T RP METNORD/20453/2020 17/04/2020 09/10/2020 300,00 68.b

096002320012 RP METNORD/20484/2020 31/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X4990609T RP METNORD/20512/2020 01/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

051554725 RP METNORD/20514/2020 27/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

CA39514DK RP METNORD/20516/2020 01/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X4043348V RP METNORD/20517/2020 28/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X7974620Z RP METNORD/20520/2020 30/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

CA19915FG RP METNORD/20525/2020 08/05/2020 05/11/2020 300,00 68.b

13272705A RP METNORD/20531/2020 08/05/2020 05/11/2020 300,00 68.b

27421829X RP METNORD/20542/2020 31/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X8641766E RP METNORD/20559/2020 01/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

47711620Y RP METNORD/20566/2020 31/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

05974214X RP METNORD/20567/2020 31/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

77317928R RP METNORD/20575/2020 02/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

77096917C RP METNORD/20589/2020 02/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

77617091A RP METNORD/20590/2020 03/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

Y4067311M RP METNORD/20591/2020 03/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

38870189M RP METNORD/20593/2020 09/05/2020 05/11/2020 300,00 68.b

X4551571D RP METNORD/20596/2020 11/05/2020 05/11/2020 300,00 68.b

Y5754522M RP METNORD/20602/2020 11/05/2020 05/11/2020 300,00 68.b

38877450K RP METNORD/20606/2020 12/05/2020 05/11/2020 300,00 68.b

X6565324C RP METNORD/20613/2020 12/05/2020 05/11/2020 300,00 68.b

38858865C RP METNORD/20615/2020 13/05/2020 05/11/2020 300,00 68.b

Y7556322P RP METNORD/20635/2020 10/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

Y0312045H RP METNORD/20644/2020 12/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

X7611467P RP METNORD/20657/2020 14/05/2020 05/11/2020 300,00 68.b

HD1913611 RP METNORD/20661/2020 31/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X7714199E RP METNORD/20662/2020 01/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

35062987Q RP METNORD/20664/2020 01/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b
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55248383Z RP METNORD/20665/2020 01/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

Y7837318J RP METNORD/20697/2020 14/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

77617091A RP METNORD/20706/2020 01/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X4543041N RP METNORD/20716/2020 31/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

26272574L RP METNORD/20728/2020 31/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

52152872G RP METNORD/20750/2020 31/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

38137665P RP METNORD/20752/2020 31/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X2713535H RP METNORD/20811/2020 30/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

53121380M RP METNORD/20814/2020 29/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X7766836N RP METNORD/20831/2020 29/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

R363045 RP METNORD/20833/2020 31/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

07996931S RP METNORD/20836/2020 23/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X2555213M RP METNORD/20837/2020 22/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X4967390B RP METNORD/20840/2020 31/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

14635152E RP METNORD/20844/2020 31/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X600134 RP METNORD/20845/2020 31/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

Y0807965N RP METNORD/20848/2020 01/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X6471348E RP METNORD/20850/2020 31/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

47330289S RP METNORD/20900/2020 16/03/2020 05/11/2020 601,00 36.6

X5868395Z RP METNORD/20960/2020 10/05/2020 20/10/2020 300,00 68.b

X6497916W RP METNORD/20965/2020 10/05/2020 20/10/2020 300,00 68.b

52176962J RP METNORD/20967/2020 10/05/2020 20/10/2020 300,00 68.b

53124814N RP METNORD/20973/2020 16/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

26632991A RP METNORD/20975/2020 18/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X3771192C RP METNORD/20977/2020 18/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

TP5315317 RP METNORD/20979/2020 18/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

LT2362626 RP METNORD/20984/2020 18/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

8134959 RP METNORD/20989/2020 18/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

Y6165628D RP METNORD/21001/2020 18/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

FU024891 RP METNORD/21037/2020 18/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8351 - 26.2.202134/69 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21049087-2021



LYXBBO88T28Z RP METNORD/21046/2020 22/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

54818518L RP METNORD/21048/2020 22/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

X9907345A RP METNORD/21061/2020 18/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

47679801L RP METNORD/21076/2020 19/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

46412474S RP METNORD/21079/2020 19/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X5532467R RP METNORD/21095/2020 17/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

47701605L RP METNORD/21101/2020 17/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

47.704.117 RP METNORD/21102/2020 17/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

1024553936 RP METNORD/21295/2020 23/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

38868315V RP METNORD/21300/2020 24/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

X2118543J RP METNORD/21323/2020 24/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

70789799P RP METNORD/21356/2020 24/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

X4630760D RP METNORD/21374/2020 26/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

X2114945A RP METNORD/21379/2020 26/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

E79216380 RP METNORD/21453/2020 26/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

38820218J RP METNORD/21454/2020 27/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

X9964943D RP METNORD/21472/2020 27/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

38821391J RP METNORD/21514/2020 27/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

17561 RP METNORD/21738/2020 11/05/2020 05/11/2020 300,00 68.b

38858865C RP METNORD/21757/2020 28/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

Y0283447D RP METNORD/21759/2020 28/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

X5454739J RP METNORD/21816/2020 25/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

41026608J RP METNORD/21841/2020 25/04/2020 05/11/2020 601,00 36.6

53298789S RP METNORD/21856/2020 10/05/2020 27/10/2020 300,00 68.b

X3524410M RP METNORD/21976/2020 13/05/2020 05/11/2020 300,00 68.b

45809456B RP METNORD/22017/2020 11/05/2020 27/10/2020 300,00 68.b

53635669Z RP METNORD/22018/2020 26/04/2020 12/01/2021 300,00 68.b

47162113S RP METNORD/22026/2020 11/05/2020 27/10/2020 300,00 68.b

45642663Z RP METNORD/22027/2020 11/05/2020 27/10/2020 300,00 68.b

52438650F RP METNORD/22036/2020 11/05/2020 27/10/2020 300,00 68.b
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74445574W RP METNORD/22042/2020 26/04/2020 12/01/2021 300,00 68.b

53327594R RP METNORD/22059/2020 12/05/2020 27/10/2020 300,00 68.b

X3750450R RP METNORD/22261/2020 08/05/2020 30/10/2020 300,00 68.b

53299952M RP METNORD/22306/2020 09/05/2020 03/11/2020 300,00 68.b

41004198M RP METNORD/22404/2020 30/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

11AA06795 RP METNORD/22411/2020 28/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

18AC15717 RP METNORD/22413/2020 28/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

39404392X RP METNORD/22415/2020 29/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

X3356721D RP METNORD/22416/2020 26/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

39972509G RP METNORD/22419/2020 26/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

R612541 RP METNORD/22422/2020 29/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

53336859C RP METNORD/22431/2020 28/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

38055261J RP METNORD/22514/2020 29/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

38058297Y RP METNORD/22517/2020 29/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

44220103G RP METNORD/22531/2020 05/05/2020 30/10/2020 300,00 68.b

46283982R RP METNORD/22535/2020 05/05/2020 30/10/2020 300,00 68.b

Y6099956W RP METNORD/22536/2020 04/05/2020 30/10/2020 300,00 68.b

Y6668546D RP METNORD/22549/2020 04/05/2020 30/10/2020 300,00 68.b

39040586H RP METNORD/22551/2020 04/05/2020 30/10/2020 300,00 68.b

49808128H RP METNORD/22654/2020 10/05/2020 05/11/2020 601,00 36.6

41005588S RP METNORD/22665/2020 01/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

KQ3767398 RP METNORD/22669/2020 27/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

54250073L RP METNORD/22670/2020 31/03/2020 05/11/2020 300,00 68.b

47571383T RP METNORD/22675/2020 27/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

Y5639960Y RP METNORD/22757/2020 18/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

Y6955826L RP METNORD/23154/2020 04/05/2020 06/11/2020 300,00 68.b

22657 RP METNORD/23155/2020 02/05/2020 06/11/2020 300,00 68.b

Y5130901Y RP METNORD/23226/2020 11/05/2020 10/11/2020 300,00 68.b

X1810362D RP METNORD/23533/2020 09/05/2020 12/11/2020 300,00 68.b

36510835Z RP METNORD/23546/2020 23/04/2020 12/11/2020 300,00 68.b
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16BA62561 RP METNORD/23565/2020 01/05/2020 12/11/2020 300,00 68.b

47443045W RP METNORD/23579/2020 08/05/2020 17/11/2020 300,00 68.b

43596363R RP METNORD/23580/2020 14/05/2020 17/11/2020 300,00 68.b

46714783N RP METNORD/23642/2020 04/05/2020 17/11/2020 300,00 68.b

47423057R RP METNORD/23646/2020 23/04/2020 12/11/2020 300,00 68.b

39520617Q RP METNORD/23785/2020 11/05/2020 17/11/2020 300,00 68.b

53654940B RP METNORD/23790/2020 11/05/2020 17/11/2020 300,00 68.b

X6717596D RP METNORD/23792/2020 12/05/2020 17/11/2020 300,00 68.b

40965259M RP METNORD/23801/2020 12/05/2020 17/11/2020 300,00 68.b

X3987003E RP METNORD/23802/2020 12/05/2020 17/11/2020 300,00 68.b

AT516230 RP METNORD/23828/2020 09/05/2020 17/11/2020 300,00 68.b

67030325 RP METNORD/23829/2020 09/05/2020 17/11/2020 300,00 68.b

AW267943 RP METNORD/23831/2020 09/05/2020 17/11/2020 300,00 68.b

AT099309 RP METNORD/23832/2020 09/05/2020 17/11/2020 300,00 68.b

54252428M RP METNORD/23837/2020 09/05/2020 17/11/2020 300,00 68.b

F851954 RP METNORD/23907/2020 12/05/2020 17/11/2020 300,00 68.b

X8203012Q RP METNORD/23935/2020 13/05/2020 17/11/2020 300,00 68.b

48087314-H RP METNORD/23942/2020 13/05/2020 17/11/2020 300,00 68.b

48097796N RP METNORD/23945/2020 13/05/2020 17/11/2020 300,00 68.b

X7041785J RP METNORD/23948/2020 13/05/2020 17/11/2020 300,00 68.b

X2235589N RP METNORD/24196/2020 18/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

AB602100 RP METNORD/24203/2020 19/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

AV9469517 RP METNORD/24207/2020 19/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

77096917C RP METNORD/24209/2020 19/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X8949664L RP METNORD/24210/2020 21/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

Y5965578J RP METNORD/24214/2020 21/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

38858222K RP METNORD/24216/2020 21/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

39436814W RP METNORD/24276/2020 04/04/2020 26/11/2020 601,00 36.6

54561319Y RP METNORD/24279/2020 04/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

23898986P RP METNORD/24322/2020 20/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b
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16634841E RP METNORD/24326/2020 20/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X2036671K RP METNORD/24366/2020 05/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

39946247P RP METNORD/24373/2020 03/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

77297196S RP METNORD/24393/2020 03/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

52408589F RP METNORD/24396/2020 02/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

A01475132 RP METNORD/24401/2020 02/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

79278418V RP METNORD/24428/2020 02/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X5748361V RP METNORD/24431/2020 02/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

Y5444738P RP METNORD/24436/2020 01/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X3599274G RP METNORD/24851/2020 03/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

08762865A RP METNORD/24855/2020 03/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X4967405A RP METNORD/24856/2020 03/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

X6635775E RP METNORD/24865/2020 31/03/2020 26/11/2020 300,00 68.b

47806865P RP METNORD/24866/2020 01/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

49991001H RP METNORD/24869/2020 02/04/2020 26/11/2020 300,00 68.b

Y6214111P RP METNORD/25866/2020 23/04/2020 15/12/2020 300,00 68.b

39441846C RP METNORD/25878/2020 22/04/2020 15/12/2020 300,00 68.b

05135882M RP METNORD/25882/2020 17/04/2020 15/12/2020 300,00 68.b

52911897Y RP METSUD/2312/2020 07/05/2020 08/07/2020 300,00 68.b

49883212F RP METSUD/2429/2020 12/05/2020 08/07/2020 300,00 68.b

AX722554 RP METSUD/4062/2020 18/03/2020 30/09/2020 300,00 68.b

47631518J RP METSUD/4837/2020 29/04/2020 30/09/2020 300,00 68.b

088118227 RP METSUD/4998/2020 18/04/2020 17/11/2020 300,00 68.b

Y0612728E RP METSUD/5625/2020 20/04/2020 06/11/2020 300,00 68.b

X9626992C RP METSUD/5696/2020 14/05/2020 06/11/2020 300,00 68.b

FV995303 RP METSUD/5732/2020 20/04/2020 17/11/2020 300,00 68.b

33963541Q RP METSUD/5802/2020 22/04/2020 17/11/2020 300,00 68.b

30434455G RP METSUD/5811/2020 22/04/2020 17/11/2020 300,00 68.b

49189420X RP METSUD/5837/2020 20/04/2020 17/11/2020 300,00 68.b

118852735 RP METSUD/7602/2020 26/04/2020 19/11/2020 300,00 68.b
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Y6646322A RP METSUD/7604/2020 25/04/2020 19/11/2020 300,00 68.b

71971077Y RP METSUD/7821/2020 02/04/2020 19/11/2020 300,00 68.b

Y1722041E RP METSUD/7822/2020 02/04/2020 19/11/2020 300,00 68.b

P519883 RP METSUD/7854/2020 04/05/2020 19/11/2020 300,00 68.b

46453081G RP METSUD/8148/2020 16/03/2020 07/10/2020 300,00 68.b

Y2457871J RP METSUD/9243/2020 09/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

49952346A RP METSUD/9247/2020 10/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

AAF914955 RP METSUD/9248/2020 10/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

47599009L RP METSUD/9250/2020 10/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

46487995G RP METSUD/9252/2020 10/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

Y2092306X RP METSUD/11083/2020 14/05/2020 16/11/2020 300,00 68.b

45785414G RP METSUD/11891/2020 18/04/2020 25/11/2020 300,00 68.b

X2354940Q RP METSUD/11909/2020 18/04/2020 25/11/2020 300,00 68.b

Y8063762E RP METSUD/11921/2020 19/04/2020 25/11/2020 300,00 68.b

YA8442943 RP METSUD/12273/2020 07/05/2020 25/11/2020 300,00 68.b

X2211583H RP METSUD/12283/2020 05/05/2020 25/11/2020 300,00 68.b

47672349L RP METSUD/12/2021 11/05/2020 11/01/2021 100,00 37.4

DZ268696 RP METBCN/3092/2020 07/03/2020 06/10/2020 100,00 37.4

53287049M RP METBCN/3098/2020 19/03/2020 08/10/2020 601,00 36.6

47702262D RP METBCN/3600/2020 17/03/2020 15/07/2020 300,00 68.b

Y7589220Q RP METBCN/3653/2020 16/03/2020 15/07/2020 300,00 68.b

120660061 RP METBCN/3953/2020 30/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

46469541L RP METBCN/3993/2020 30/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

13IH97508 RP METBCN/4000/2020 30/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

Y6393086C RP METBCN/4025/2020 30/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

J461165 RP METBCN/4028/2020 29/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

Y4539578J RP METBCN/4042/2020 29/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

X5051304-K RP METBCN/4045/2020 29/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

XZ781930 RP METBCN/4047/2020 29/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

Y7679170J RP METBCN/4048/2020 29/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b
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46431393M RP METBCN/4049/2020 29/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

43413570N RP METBCN/4139/2020 18/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

Y6095319B RP METBCN/4141/2020 18/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

AW469518 RP METBCN/4147/2020 18/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

FV530663 RP METBCN/4155/2020 18/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

40976841H RP METBCN/4158/2020 18/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

39284151J RP METBCN/4159/2020 18/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

X5351843L RP METBCN/4165/2020 17/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

0007667428N RP METBCN/4166/2020 17/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

Y6393086C RP METBCN/4168/2020 17/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

FV080269 RP METBCN/4169/2020 17/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

46138905P RP METBCN/4187/2020 17/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

33456152F RP METBCN/4190/2020 17/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

500032413282 RP METBCN/4213/2020 17/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

ML8365325 RP METBCN/4451/2020 14/04/2020 13/11/2020 300,00 68.b

X2222441C RP METBCN/4570/2020 24/04/2020 16/07/2020 300,00 68.b

AP341017 RP METBCN/5061/2020 23/04/2020 24/08/2020 300,00 68.b

055818904 RP METBCN/5074/2020 24/04/2020 24/08/2020 300,00 68.b

Y2809786M RP METBCN/5140/2020 14/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

CCR225839 RP METBCN/5153/2020 13/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

X3416053R RP METBCN/5157/2020 13/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

Y2809786M RP METBCN/5168/2020 13/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

X9972756W RP METBCN/5183/2020 13/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

36580334F RP METBCN/5185/2020 13/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

AN1876062 RP METBCN/5188/2020 13/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

092867958 RP METBCN/5189/2020 10/05/2020 07/08/2020 300,00 68.b

Y5075855E RP METBCN/5234/2020 27/03/2020 23/10/2020 300,00 68.b

P00786633 RP METBCN/5410/2020 26/04/2020 24/08/2020 300,00 68.b

BR8221696 RP METBCN/5411/2020 26/04/2020 24/08/2020 300,00 68.b
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Y0200339T RP METBCN/5412/2020 26/04/2020 24/08/2020 300,00 68.b

Y4559174J RP METBCN/5413/2020 26/04/2020 24/08/2020 300,00 68.b

Y2406955L RP METBCN/5419/2020 26/04/2020 24/08/2020 300,00 68.b

Y0768753S RP METBCN/5426/2020 26/04/2020 24/08/2020 300,00 68.b

52307154W RP METBCN/5432/2020 26/04/2020 24/08/2020 300,00 68.b

X5480410Q RP METBCN/5434/2020 26/04/2020 24/08/2020 300,00 68.b

ET805032 RP METBCN/5436/2020 26/04/2020 24/08/2020 300,00 68.b

AY0806261 RP METBCN/5438/2020 26/04/2020 24/08/2020 300,00 68.b

04007661 RP METBCN/5463/2020 26/04/2020 24/08/2020 300,00 68.b

46490683R RP METBCN/5507/2020 24/04/2020 24/08/2020 300,00 68.b

118761970 RP METBCN/5518/2020 24/04/2020 24/08/2020 300,00 68.b

X5480410Q RP METBCN/5519/2020 24/04/2020 24/08/2020 300,00 68.b

G16819519 RP METBCN/5586/2020 21/03/2020 02/11/2020 300,00 68.b

X4059690Y RP METBCN/5639/2020 05/04/2020 02/09/2020 300,00 68.b

18AC61763 RP METBCN/6183/2020 21/04/2020 29/07/2020 300,00 68.b

00064708 RP METBCN/6185/2020 21/04/2020 29/07/2020 300,00 68.b

141251327 RP METBCN/6197/2020 22/04/2020 22/07/2020 300,00 68.b

FZ286004 RP METBCN/6200/2020 22/04/2020 22/07/2020 300,00 68.b

X5225157V RP METBCN/6204/2020 23/04/2020 22/07/2020 300,00 68.b

37278876Q RP METBCN/6218/2020 23/04/2020 22/07/2020 300,00 68.b

39427790V RP METBCN/6252/2020 28/04/2020 22/07/2020 300,00 68.b

X7992415F RP METBCN/6255/2020 22/04/2020 22/07/2020 300,00 68.b

116024321 RP METBCN/6266/2020 22/04/2020 22/07/2020 300,00 68.b

118656376 RP METBCN/6267/2020 22/04/2020 22/07/2020 300,00 68.b

BG735989D RP METBCN/6271/2020 22/04/2020 22/07/2020 300,00 68.b

X5589093R RP METBCN/6275/2020 22/04/2020 22/07/2020 300,00 68.b

X5583596R RP METBCN/6397/2020 20/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

46980145T RP METBCN/6424/2020 19/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

AX4132391 RP METBCN/6475/2020 18/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

43207112W RP METBCN/6599/2020 04/04/2020 28/07/2020 300,00 68.b
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46750777B RP METBCN/6605/2020 04/04/2020 28/07/2020 300,00 68.b

J02003B0211 RP METBCN/6625/2020 04/04/2020 28/07/2020 300,00 68.b

AX461967 RP METBCN/6696/2020 28/03/2020 28/07/2020 300,00 68.b

53060346J RP METBCN/6852/2020 21/04/2020 28/07/2020 300,00 68.b

Y5706379R RP METBCN/6855/2020 22/04/2020 28/07/2020 300,00 68.b

FP474687 RP METBCN/7014/2020 28/04/2020 28/07/2020 300,00 68.b

46575351Y RP METBCN/7036/2020 23/03/2020 28/07/2020 300,00 68.b

46773506Q RP METBCN/7631/2020 30/03/2020 30/09/2020 300,00 68.b

AT6728344 RP METBCN/7735/2020 23/03/2020 31/07/2020 300,00 68.b

168532687 RP METBCN/8190/2020 30/03/2020 05/08/2020 300,00 68.b

17U014457 RP METBCN/8597/2020 16/03/2020 06/08/2020 300,00 68.b

Y4526611H RP METBCN/8674/2020 28/03/2020 05/08/2020 300,00 68.b

AY3109012 RP METBCN/8687/2020 18/04/2020 14/10/2020 300,00 68.b

49296817C RP METBCN/8796/2020 22/03/2020 06/08/2020 300,00 68.b

37282499M RP METBCN/8809/2020 22/03/2020 06/08/2020 300,00 68.b

AW513075 RP METBCN/8833/2020 28/03/2020 05/08/2020 300,00 68.b

46689859C RP METBCN/8840/2020 22/03/2020 06/08/2020 300,00 68.b

43439996B RP METBCN/8853/2020 22/03/2020 06/08/2020 300,00 68.b

FP090620 RP METBCN/8984/2020 22/03/2020 06/08/2020 300,00 68.b

X8485254W RP METBCN/9033/2020 22/03/2020 06/08/2020 300,00 68.b

AT883979 RP METBCN/9119/2020 23/03/2020 06/08/2020 300,00 68.b

Y6624180X RP METBCN/9123/2020 23/03/2020 06/08/2020 300,00 68.b

140271 RP METBCN/9187/2020 20/03/2020 04/08/2020 300,00 68.b

X5293270G RP METBCN/10119/2020 28/04/2020 07/08/2020 300,00 68.b

CD598652 RP METBCN/10179/2020 01/05/2020 07/08/2020 300,00 68.b

MZ193734 RP METBCN/10327/2020 01/05/2020 11/08/2020 300,00 68.b

MZ175578 RP METBCN/10329/2020 01/05/2020 11/08/2020 300,00 68.b

118668775 RP METBCN/10429/2020 03/05/2020 11/08/2020 300,00 68.b

ANM994067 RP METBCN/10505/2020 22/03/2020 11/08/2020 300,00 68.b

X2057755Z RP METBCN/10738/2020 25/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b
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Y4216306Y RP METBCN/10792/2020 29/03/2020 12/08/2020 300,00 68.b

AX6327746 RP METBCN/10930/2020 04/05/2020 01/09/2020 300,00 68.b

Y2853777C RP METBCN/10933/2020 04/05/2020 01/09/2020 300,00 68.b

46823879L RP METBCN/10991/2020 29/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

48235809W RP METBCN/11099/2020 16/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

Y3088818R RP METBCN/11141/2020 17/04/2020 13/08/2020 300,00 68.b

46492354Q RP METBCN/11372/2020 10/04/2020 13/11/2020 300,00 68.b

JS1812958 RP METBCN/11556/2020 02/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

V19478339 RP METBCN/11658/2020 25/04/2020 18/08/2020 300,00 68.b

48086552S RP METBCN/11687/2020 26/04/2020 18/08/2020 300,00 68.b

49810410T RP METBCN/11690/2020 26/04/2020 18/08/2020 300,00 68.b

52462460N RP METBCN/11949/2020 25/04/2020 19/08/2020 300,00 68.b

F2052104S RP METBCN/11975/2020 22/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

38144780Q RP METBCN/11976/2020 23/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

46318358S RP METBCN/12009/2020 12/04/2020 01/09/2020 300,00 68.b

X4667156L RP METBCN/12012/2020 12/04/2020 01/09/2020 300,00 68.b

X6882731G RP METBCN/12032/2020 24/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

47334165G RP METBCN/12078/2020 04/04/2020 01/09/2020 300,00 68.b

X6220680P RP METBCN/12091/2020 05/04/2020 01/09/2020 300,00 68.b

Y2321046S RP METBCN/12095/2020 21/03/2020 03/09/2020 300,00 68.b

18AB83191 RP METBCN/12102/2020 06/04/2020 01/09/2020 300,00 68.b

Y2629387H RP METBCN/12120/2020 17/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

46988398L RP METBCN/12130/2020 21/03/2020 03/09/2020 300,00 68.b

46682079Z RP METBCN/12133/2020 22/03/2020 03/09/2020 300,00 68.b

71701093L RP METBCN/12183/2020 18/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

EG7867696 RP METBCN/12197/2020 18/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

X4060555C RP METBCN/12199/2020 18/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

X6412153Y RP METBCN/12381/2020 19/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

46971624N RP METBCN/12386/2020 19/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

AV378552 RP METBCN/12390/2020 19/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b
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AP423302 RP METBCN/12395/2020 19/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

53078598A RP METBCN/12398/2020 19/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

26297708Z RP METBCN/12403/2020 20/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

43591088Q RP METBCN/12405/2020 20/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

Y5233018A RP METBCN/12406/2020 20/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

KZ610432 RP METBCN/12412/2020 20/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

MZ666720 RP METBCN/12416/2020 20/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

15AB23228 RP METBCN/12417/2020 20/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

49013416W RP METBCN/12422/2020 25/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

X9306606R RP METBCN/12425/2020 25/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

18AD27699 RP METBCN/12432/2020 26/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

17AB74179 RP METBCN/12434/2020 26/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

33545618A RP METBCN/12440/2020 26/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

KZ139052 RP METBCN/12445/2020 26/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

38450629B RP METBCN/12449/2020 26/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

M374399 RP METBCN/12454/2020 26/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

46570377T RP METBCN/12456/2020 26/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

AV856753 RP METBCN/12459/2020 26/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

AW472037 RP METBCN/12461/2020 26/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

47888524V RP METBCN/12463/2020 26/04/2020 21/08/2020 300,00 68.b

Y6889336E RP METBCN/12471/2020 25/03/2020 24/08/2020 300,00 68.b

31036855B RP METBCN/12519/2020 23/03/2020 24/08/2020 300,00 68.b

DH1248711 RP METBCN/12543/2020 02/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

Y2285060R RP METBCN/12603/2020 18/03/2020 24/08/2020 300,00 68.b

2017000884 RP METBCN/12687/2020 23/03/2020 25/08/2020 300,00 68.b

46481266Z RP METBCN/12716/2020 27/03/2020 27/08/2020 300,00 68.b

X5607650C RP METBCN/12730/2020 27/03/2020 27/08/2020 300,00 68.b

008563186 RP METBCN/12833/2020 21/04/2020 25/08/2020 300,00 68.b

011731108 RP METBCN/12835/2020 21/04/2020 25/08/2020 300,00 68.b

DL20070105 RP METBCN/12837/2020 21/04/2020 25/08/2020 300,00 68.b

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8351 - 26.2.202144/69 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21049087-2021



Y6698273C RP METBCN/12852/2020 21/04/2020 25/08/2020 300,00 68.b

X2918571D RP METBCN/12863/2020 21/04/2020 25/08/2020 300,00 68.b

Y7881486K RP METBCN/12879/2020 21/04/2020 25/08/2020 300,00 68.b

GA059265 RP METBCN/12880/2020 24/03/2020 06/10/2020 300,00 68.b

050119931370 RP METBCN/13155/2020 09/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

15382054E RP METBCN/13159/2020 09/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

Y7282870A RP METBCN/13164/2020 09/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

49494016V RP METBCN/13165/2020 09/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

45805839M RP METBCN/13167/2020 10/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

KZ524996 RP METBCN/13176/2020 30/03/2020 17/09/2020 300,00 68.b

YB5349764 RP METBCN/13180/2020 05/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

007053377 RP METBCN/13183/2020 11/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

364289885 RP METBCN/13185/2020 30/03/2020 17/09/2020 300,00 68.b

X7083102J RP METBCN/13188/2020 05/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

Y7579672J RP METBCN/13191/2020 03/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

X4212034K RP METBCN/13208/2020 07/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

Y3080362D RP METBCN/13211/2020 07/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

X5780694N RP METBCN/13213/2020 10/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

46966945W RP METBCN/13221/2020 10/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

25633225R RP METBCN/13227/2020 09/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

X8016315X RP METBCN/13228/2020 21/03/2020 26/08/2020 300,00 68.b

43696440-M RP METBCN/13232/2020 10/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

53333373F RP METBCN/13236/2020 13/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

AAG172718 RP METBCN/13239/2020 12/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

37378183D RP METBCN/13267/2020 20/03/2020 18/11/2020 300,00 68.b

Y3814546X RP METBCN/13281/2020 15/05/2020 27/08/2020 300,00 68.b

20487236D RP METBCN/13303/2020 02/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

47597486K RP METBCN/13317/2020 02/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

130992201863 RP METBCN/13320/2020 02/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

Y2828044R RP METBCN/13324/2020 01/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b
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C8Y5VJ5XX RP METBCN/13332/2020 02/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

X5319621C RP METBCN/13333/2020 03/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

48109684D RP METBCN/13335/2020 10/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

Y5707354X RP METBCN/13337/2020 06/05/2020 28/08/2020 300,00 68.b

46749009Z RP METBCN/13422/2020 29/03/2020 17/09/2020 300,00 68.b

109923761 RP METBCN/13491/2020 25/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

2013015595 RP METBCN/13538/2020 27/04/2020 27/08/2020 300,00 68.b

K9193727V RP METBCN/13546/2020 26/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

26617645K RP METBCN/13573/2020 19/03/2020 17/09/2020 300,00 68.b

49328946H RP METBCN/13579/2020 19/03/2020 17/09/2020 300,00 68.b

77115994F RP METBCN/13596/2020 27/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

X6180367Z RP METBCN/13598/2020 27/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

P00786633 RP METBCN/13604/2020 27/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

Y0200339T RP METBCN/13605/2020 27/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

006541252 RP METBCN/13607/2020 27/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

640957 RP METBCN/13636/2020 21/03/2020 27/08/2020 300,00 68.b

Y6988449M RP METBCN/13644/2020 28/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

48222172G RP METBCN/13659/2020 21/03/2020 27/08/2020 300,00 68.b

088118227 RP METBCN/13751/2020 27/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

IF648647 RP METBCN/13752/2020 27/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

U15F19927Y RP METBCN/13773/2020 10/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

Y5429427S RP METBCN/13775/2020 10/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

GL780036 RP METBCN/13798/2020 28/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

Y0130699G RP METBCN/13806/2020 28/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

L632592 RP METBCN/13856/2020 28/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

QL8654932 RP METBCN/13861/2020 28/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

X6039670P RP METBCN/13865/2020 28/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

25627170H RP METBCN/13867/2020 28/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

65590711 RP METBCN/13870/2020 21/03/2020 14/09/2020 300,00 68.b

47721217N RP METBCN/13957/2020 29/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b
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X5129192P RP METBCN/13958/2020 29/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

AT292934 RP METBCN/14005/2020 30/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

42192251 RP METBCN/14012/2020 30/04/2020 28/08/2020 300,00 68.b

Y6150842N RP METBCN/14123/2020 20/03/2020 14/09/2020 300,00 68.b

39957249Q RP METBCN/14270/2020 27/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

Y0594177D RP METBCN/14279/2020 14/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

46498483G RP METBCN/14281/2020 14/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

CA79274AI RP METBCN/14291/2020 27/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

99968477 RP METBCN/14310/2020 14/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

77388366J RP METBCN/14335/2020 02/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

AAB552169 RP METBCN/14337/2020 02/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

176819872441 RP METBCN/14369/2020 14/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

41491911 RP METBCN/14372/2020 12/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

631793389 RP METBCN/14376/2020 27/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

47660589N RP METBCN/14393/2020 27/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

15922 RP METBCN/14578/2020 30/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

2018014385 RP METBCN/14580/2020 30/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

49784289F RP METBCN/14581/2020 18/03/2020 14/09/2020 300,00 68.b

46713730V RP METBCN/14591/2020 11/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

47946476D RP METBCN/14597/2020 11/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

32732248 RP METBCN/14602/2020 11/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

39435328B RP METBCN/14610/2020 15/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

2019011806 RP METBCN/14621/2020 30/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

47329227B RP METBCN/14634/2020 14/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

Y2468830R RP METBCN/14638/2020 21/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

46355945C RP METBCN/14639/2020 21/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

Y1697537J RP METBCN/14669/2020 21/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

X8633015B RP METBCN/14862/2020 12/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

47610101D RP METBCN/14870/2020 23/04/2020 31/08/2020 300,00 68.b

X1774947Z RP METBCN/14871/2020 14/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b
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Y0488393W RP METBCN/14874/2020 12/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

47879641-8 RP METBCN/14887/2020 14/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

Y7892839N RP METBCN/14933/2020 12/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

X7472092J RP METBCN/14983/2020 10/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

Y6432338B RP METBCN/14987/2020 10/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

46605649J RP METBCN/14999/2020 10/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

43512727Q RP METBCN/15030/2020 11/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

52915245L RP METBCN/15068/2020 19/04/2020 01/09/2020 300,00 68.b

44188358E RP METBCN/15123/2020 18/04/2020 01/09/2020 300,00 68.b

44420087A RP METBCN/15128/2020 18/04/2020 01/09/2020 300,00 68.b

111451458 RP METBCN/15135/2020 18/04/2020 01/09/2020 300,00 68.b

2018004601 RP METBCN/15151/2020 08/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

X5731899T RP METBCN/15169/2020 10/05/2020 03/09/2020 300,00 68.b

25369050G RP METBCN/15231/2020 05/05/2020 01/09/2020 300,00 68.b

47924736G RP METBCN/15232/2020 05/05/2020 01/09/2020 300,00 68.b

43573241V RP METBCN/15239/2020 05/05/2020 01/09/2020 300,00 68.b

X6967937H RP METBCN/15247/2020 06/05/2020 01/09/2020 300,00 68.b

F27899084 RP METBCN/15249/2020 06/05/2020 01/09/2020 300,00 68.b

F34993399 RP METBCN/15250/2020 06/05/2020 01/09/2020 300,00 68.b

46261100G RP METBCN/15251/2020 09/05/2020 01/09/2020 300,00 68.b

X7852228M RP METBCN/15306/2020 28/04/2020 02/09/2020 300,00 68.b

26295679D RP METBCN/15327/2020 14/05/2020 02/09/2020 300,00 68.b

7206518 RP METBCN/15335/2020 05/05/2020 04/09/2020 300,00 68.b

AY6393879 RP METBCN/15354/2020 20/04/2020 02/09/2020 300,00 68.b

Y6610879A RP METBCN/15356/2020 08/05/2020 04/09/2020 300,00 68.b

Y7059605E RP METBCN/15363/2020 08/05/2020 04/09/2020 300,00 68.b

Y7547721D RP METBCN/15365/2020 08/05/2020 04/09/2020 300,00 68.b

49326662B RP METBCN/15366/2020 08/05/2020 04/09/2020 300,00 68.b

191343972 RP METBCN/15372/2020 07/05/2020 04/09/2020 300,00 68.b

16AB48717 RP METBCN/15376/2020 07/05/2020 04/09/2020 300,00 68.b
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X4035248J RP METBCN/15378/2020 04/05/2020 04/09/2020 300,00 68.b

60001123276 RP METBCN/15383/2020 18/03/2020 14/09/2020 300,00 68.b

FE1985201 RP METBCN/15387/2020 04/05/2020 04/09/2020 300,00 68.b

AW234364 RP METBCN/15398/2020 17/03/2020 14/09/2020 300,00 68.b

Y6972989R RP METBCN/15404/2020 08/05/2020 04/09/2020 300,00 68.b

Y1786326T RP METBCN/15407/2020 08/05/2020 04/09/2020 300,00 68.b

40292359 RP METBCN/15411/2020 18/03/2020 14/09/2020 300,00 68.b

Y4881778L RP METBCN/15420/2020 08/05/2020 04/09/2020 300,00 68.b

Y0857746K RP METBCN/15436/2020 10/05/2020 04/09/2020 300,00 68.b

25368384M RP METBCN/15440/2020 05/05/2020 04/09/2020 300,00 68.b

F509222 RP METBCN/15451/2020 09/05/2020 04/09/2020 300,00 68.b

AR0211920 RP METBCN/15457/2020 18/03/2020 14/09/2020 300,00 68.b

X2628345C RP METBCN/15463/2020 22/04/2020 02/09/2020 300,00 68.b

47728475W RP METBCN/15477/2020 21/04/2020 02/09/2020 300,00 68.b

22300761602 RP METBCN/15483/2020 21/04/2020 02/09/2020 300,00 68.b

X6254426J RP METBCN/15487/2020 18/04/2020 02/09/2020 300,00 68.b

EB1818831 RP METBCN/15497/2020 22/04/2020 02/09/2020 300,00 68.b

X8000593C RP METBCN/15507/2020 26/04/2020 02/09/2020 300,00 68.b

X7446844X RP METBCN/15511/2020 22/04/2020 02/09/2020 300,00 68.b

N0610521 RP METBCN/15513/2020 22/04/2020 02/09/2020 300,00 68.b

Y6287431G RP METBCN/15517/2020 22/04/2020 02/09/2020 300,00 68.b

AV2554762 RP METBCN/15537/2020 23/04/2020 02/09/2020 300,00 68.b

26298449L RP METBCN/15539/2020 10/05/2020 04/09/2020 300,00 68.b

X8036403L RP METBCN/15543/2020 06/05/2020 04/09/2020 300,00 68.b

Y5726049Y RP METBCN/15577/2020 25/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

5274740 RP METBCN/15589/2020 26/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

474901 RP METBCN/15618/2020 24/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

E2369229 RP METBCN/15624/2020 23/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

X0239919Y RP METBCN/15625/2020 23/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b
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Y4998363V RP METBCN/15627/2020 23/04/2020 03/09/2020 300,00 68.b

Y2170409M RP METBCN/15833/2020 23/04/2020 04/09/2020 300,00 68.b

YA8080072 RP METBCN/15838/2020 23/04/2020 04/09/2020 300,00 68.b

VM0546093 RP METBCN/15846/2020 23/04/2020 04/09/2020 300,00 68.b

04RE41207 RP METBCN/15847/2020 23/04/2020 04/09/2020 300,00 68.b

CD383849 RP METBCN/15971/2020 22/04/2020 04/09/2020 300,00 68.b

Y3761192Q RP METBCN/15978/2020 22/04/2020 04/09/2020 300,00 68.b

47869563P RP METBCN/16343/2020 30/04/2020 17/09/2020 300,00 68.b

49710336E RP METBCN/16485/2020 03/05/2020 17/09/2020 300,00 68.b

26913979T RP METBCN/16489/2020 06/05/2020 17/09/2020 300,00 68.b

26913160D RP METBCN/16493/2020 06/05/2020 17/09/2020 300,00 68.b

L9J382V25 RP METBCN/16498/2020 07/05/2020 17/09/2020 300,00 68.b

Y5514508L RP METBCN/16501/2020 07/05/2020 17/09/2020 300,00 68.b

X4504212F RP METBCN/16505/2020 07/05/2020 17/09/2020 300,00 68.b

Y3334219S RP METBCN/16510/2020 07/05/2020 17/09/2020 300,00 68.b

X09687904M RP METBCN/16519/2020 06/05/2020 17/09/2020 300,00 68.b

Y7431287R RP METBCN/16527/2020 08/05/2020 17/09/2020 300,00 68.b

A20819482 RP METBCN/16529/2020 08/05/2020 17/09/2020 300,00 68.b

16U007026 RP METBCN/16537/2020 09/05/2020 17/09/2020 300,00 68.b

156334987 RP METBCN/16553/2020 08/05/2020 17/09/2020 300,00 68.b

168532687 RP METBCN/16579/2020 10/05/2020 17/09/2020 300,00 68.b

KH359663 RP METBCN/16604/2020 22/04/2020 18/09/2020 300,00 68.b

Y6198528L RP METBCN/16622/2020 12/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

Y2955741W RP METBCN/16624/2020 12/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

Y7752565S RP METBCN/16634/2020 12/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

X3825603J RP METBCN/16648/2020 12/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

X7683905L RP METBCN/16661/2020 12/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

E4280719 RP METBCN/16663/2020 12/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

Y6203331S RP METBCN/16669/2020 13/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

GU506983 RP METBCN/16728/2020 13/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8351 - 26.2.202150/69 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21049087-2021



X5641556R RP METBCN/16734/2020 13/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

Y4213180P RP METBCN/16758/2020 15/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

006541252 RP METBCN/16770/2020 23/04/2020 21/09/2020 300,00 68.b

P00786633 RP METBCN/16772/2020 23/04/2020 21/09/2020 300,00 68.b

Y0200339T RP METBCN/16773/2020 23/04/2020 21/09/2020 300,00 68.b

25623619D RP METBCN/16780/2020 23/04/2020 21/09/2020 300,00 68.b

TZ324440 RP METBCN/16815/2020 14/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

X3881422B RP METBCN/16816/2020 14/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

Y1320546R RP METBCN/16821/2020 14/04/2020 06/10/2020 300,00 68.b

46942608E RP METBCN/16878/2020 04/05/2020 23/09/2020 300,00 68.b

43527314K RP METBCN/16881/2020 07/05/2020 23/09/2020 300,00 68.b

1030636084 RP METBCN/16937/2020 07/05/2020 23/09/2020 300,00 68.b

519993258 RP METBCN/16938/2020 07/05/2020 23/09/2020 300,00 68.b

40999100J RP METBCN/16939/2020 07/05/2020 23/09/2020 300,00 68.b

43573241V RP METBCN/16942/2020 07/05/2020 23/09/2020 300,00 68.b

43596595A RP METBCN/16948/2020 07/05/2020 23/09/2020 300,00 68.b

43527314K RP METBCN/16953/2020 07/05/2020 23/09/2020 300,00 68.b

36527388F RP METBCN/16958/2020 07/05/2020 23/09/2020 300,00 68.b

X9415176B RP METBCN/16991/2020 18/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

40983668Z RP METBCN/16993/2020 18/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

46963662P RP METBCN/16997/2020 19/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

46968151N RP METBCN/17000/2020 19/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

33317460M RP METBCN/17011/2020 18/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y5901777Z RP METBCN/17015/2020 07/05/2020 23/09/2020 300,00 68.b

16AB28711 RP METBCN/17017/2020 08/05/2020 23/09/2020 300,00 68.b

21777062H RP METBCN/17020/2020 22/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

I306191103Q RP METBCN/17022/2020 23/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

18AA72906 RP METBCN/17023/2020 22/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

18AE23890 RP METBCN/17024/2020 08/05/2020 23/09/2020 300,00 68.b

103878351 RP METBCN/17030/2020 22/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b
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X6781121P RP METBCN/17032/2020 08/05/2020 23/09/2020 300,00 68.b

46412588 RP METBCN/17033/2020 24/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

X5367673W RP METBCN/17044/2020 24/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

X6705031W RP METBCN/17045/2020 24/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

12072930 RP METBCN/17111/2020 08/05/2020 30/09/2020 300,00 68.b

SZ552685 RP METBCN/17115/2020 08/05/2020 30/09/2020 300,00 68.b

45470269M RP METBCN/17116/2020 08/05/2020 30/09/2020 300,00 68.b

52394090K RP METBCN/17117/2020 08/05/2020 30/09/2020 300,00 68.b

36571928L RP METBCN/17157/2020 15/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

Y6419065D RP METBCN/17228/2020 23/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

ET809136 RP METBCN/17231/2020 23/04/2020 25/09/2020 300,00 68.b

X3581199F RP METBCN/17254/2020 24/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y1505258Z RP METBCN/17269/2020 23/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y2227562A RP METBCN/17273/2020 23/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y7311244 RP METBCN/17279/2020 24/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

5196974 RP METBCN/17288/2020 24/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

XR534395 RP METBCN/17289/2020 24/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

46992612R RP METBCN/17290/2020 24/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

NT544976 RP METBCN/17292/2020 24/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y3282426H RP METBCN/17297/2020 24/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

26318029A RP METBCN/17334/2020 24/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

26063124F RP METBCN/17339/2020 24/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

X7236074K RP METBCN/17340/2020 23/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

X8514011D RP METBCN/17341/2020 24/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

47320110W RP METBCN/17352/2020 30/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

B00171305Z RP METBCN/17353/2020 30/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

46150097E RP METBCN/17354/2020 30/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y6078779 RP METBCN/17355/2020 30/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

KZ641602 RP METBCN/17357/2020 30/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

53028316E RP METBCN/17362/2020 20/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b
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AO0044966 RP METBCN/17363/2020 30/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y3334219S RP METBCN/17387/2020 03/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

1171420217 RP METBCN/17388/2020 03/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

79073486S RP METBCN/17389/2020 02/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y3060642T RP METBCN/17404/2020 14/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y5467497C RP METBCN/17410/2020 14/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y4857106A RP METBCN/17411/2020 02/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

38118214S RP METBCN/17419/2020 08/05/2020 30/09/2020 300,00 68.b

1709252520 RP METBCN/17426/2020 08/05/2020 30/09/2020 300,00 68.b

E367870 RP METBCN/17427/2020 08/05/2020 30/09/2020 300,00 68.b

112237549 RP METBCN/17443/2020 03/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

061723256 RP METBCN/17445/2020 03/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

38115230K RP METBCN/17446/2020 03/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

21777062H RP METBCN/17449/2020 02/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y4365168N RP METBCN/17452/2020 09/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

AV173338 RP METBCN/17453/2020 01/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

X3253197P RP METBCN/17462/2020 09/05/2020 30/09/2020 300,00 68.b

AU117314 RP METBCN/17463/2020 01/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

46970942C RP METBCN/17464/2020 01/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

46998403L RP METBCN/17466/2020 01/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

118032959 RP METBCN/17468/2020 01/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

FG895568 RP METBCN/17473/2020 01/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

46755375D RP METBCN/17478/2020 01/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

117193604 RP METBCN/17487/2020 04/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y3334219S RP METBCN/17489/2020 05/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

41580891L RP METBCN/17491/2020 06/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

X7941963V RP METBCN/17502/2020 09/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

48048824F RP METBCN/17504/2020 09/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

Y15660930T RP METBCN/17510/2020 10/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

53636235M RP METBCN/17511/2020 08/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b
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10366015 RP METBCN/17512/2020 10/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

X4369763Q RP METBCN/17515/2020 08/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

X3413514S RP METBCN/17529/2020 11/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

X8784732C RP METBCN/17531/2020 02/05/2020 01/10/2020 300,00 68.b

01300423967 RP METBCN/17539/2020 11/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

X9434791F RP METBCN/17540/2020 11/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

X6971325W RP METBCN/17542/2020 11/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

46151357V RP METBCN/17554/2020 08/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y0764289J RP METBCN/17555/2020 08/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

AAI340214 RP METBCN/17558/2020 07/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

46964989R RP METBCN/17575/2020 02/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

AS6682758 RP METBCN/17576/2020 02/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

46968054F RP METBCN/17578/2020 02/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

54580199A RP METBCN/17579/2020 02/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

46153134T RP METBCN/17586/2020 02/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

35114249B RP METBCN/17593/2020 03/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

47948902C RP METBCN/17603/2020 07/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y5429427S RP METBCN/17610/2020 08/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

AW218119 RP METBCN/17616/2020 11/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

AW399905 RP METBCN/17617/2020 11/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

47885333T RP METBCN/17624/2020 11/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

F24066436 RP METBCN/17628/2020 12/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

55286561N RP METBCN/17643/2020 13/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

39974197J RP METBCN/17645/2020 13/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

XZ541416 RP METBCN/17648/2020 13/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y3851985M RP METBCN/17651/2020 03/05/2020 02/10/2020 300,00 68.b

X6807610R RP METBCN/17661/2020 03/05/2020 02/10/2020 300,00 68.b

DZ248964 RP METBCN/17679/2020 07/04/2020 05/10/2020 300,00 68.b

40999100J RP METBCN/17684/2020 04/05/2020 02/10/2020 300,00 68.b

C965360 RP METBCN/17691/2020 01/05/2020 02/10/2020 300,00 68.b
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40537240Q RP METBCN/17698/2020 14/05/2020 05/10/2020 300,00 68.b

53643958T RP METBCN/17702/2020 14/05/2020 05/10/2020 300,00 68.b

X5293270G RP METBCN/17712/2020 14/05/2020 05/10/2020 300,00 68.b

X5916022P RP METBCN/17714/2020 14/05/2020 05/10/2020 300,00 68.b

47175987C RP METBCN/17717/2020 14/05/2020 05/10/2020 300,00 68.b

43555782S RP METBCN/17720/2020 06/05/2020 05/10/2020 300,00 68.b

Y3092038R RP METBCN/17732/2020 22/03/2020 06/10/2020 300,00 68.b

CB022872 RP METBCN/17738/2020 20/03/2020 06/10/2020 300,00 68.b

46974064Z RP METBCN/17746/2020 19/03/2020 06/10/2020 300,00 68.b

Y5071556R RP METBCN/17748/2020 13/05/2020 05/10/2020 300,00 68.b

T7215835 RP METBCN/17749/2020 19/03/2020 06/10/2020 300,00 68.b

50373479Y RP METBCN/17760/2020 13/05/2020 05/10/2020 300,00 68.b

112380537 RP METBCN/17773/2020 12/05/2020 05/10/2020 300,00 68.b

21779786M RP METBCN/17774/2020 12/05/2020 05/10/2020 300,00 68.b

X4048006Y RP METBCN/17776/2020 12/05/2020 05/10/2020 300,00 68.b

KZ164073 RP METBCN/17778/2020 12/05/2020 05/10/2020 300,00 68.b

24193860E RP METBCN/17779/2020 12/05/2020 05/10/2020 300,00 68.b

47276648X RP METBCN/17782/2020 12/05/2020 05/10/2020 300,00 68.b

1119891280 RP METBCN/17783/2020 08/05/2020 05/10/2020 300,00 68.b

AT718465 RP METBCN/17785/2020 08/05/2020 05/10/2020 300,00 68.b

44018668A RP METBCN/17786/2020 11/05/2020 05/10/2020 300,00 68.b

Y6975565R RP METBCN/17798/2020 18/03/2020 06/10/2020 300,00 68.b

X7692076W RP METBCN/17803/2020 12/05/2020 06/10/2020 300,00 68.b

40993528F RP METBCN/17822/2020 13/05/2020 06/10/2020 300,00 68.b

47998349V RP METBCN/17830/2020 12/05/2020 07/10/2020 300,00 68.b

47943694X RP METBCN/17833/2020 12/05/2020 07/10/2020 300,00 68.b

52915245L RP METBCN/17835/2020 12/05/2020 07/10/2020 300,00 68.b

Y6034399H RP METBCN/17837/2020 13/05/2020 07/10/2020 300,00 68.b

512083216 RP METBCN/17840/2020 13/05/2020 06/10/2020 300,00 68.b

514301997 RP METBCN/17841/2020 13/05/2020 06/10/2020 300,00 68.b
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Y5514508L RP METBCN/17846/2020 13/05/2020 07/10/2020 300,00 68.b

K572030 RP METBCN/17847/2020 13/05/2020 07/10/2020 300,00 68.b

SC8176509 RP METBCN/17852/2020 12/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

54571613L RP METBCN/17853/2020 13/05/2020 07/10/2020 300,00 68.b

43554569K RP METBCN/17856/2020 12/05/2020 07/10/2020 300,00 68.b

Y5666416N RP METBCN/17858/2020 12/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

SZ210037 RP METBCN/17860/2020 12/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

47885987X RP METBCN/17863/2020 12/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

U15L64102C RP METBCN/17865/2020 12/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

Y3066368E RP METBCN/17866/2020 12/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

AV0325529 RP METBCN/17867/2020 12/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

53027427F RP METBCN/17879/2020 14/05/2020 07/10/2020 300,00 68.b

JV0152301 RP METBCN/17913/2020 21/03/2020 09/10/2020 300,00 68.b

47719449S RP METBCN/17918/2020 21/03/2020 09/10/2020 300,00 68.b

Y7169960T RP METBCN/17966/2020 20/03/2020 09/10/2020 300,00 68.b

YA2571070 RP METBCN/17976/2020 20/03/2020 09/10/2020 300,00 68.b

X3581199F RP METBCN/17988/2020 12/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

X7240441H RP METBCN/17989/2020 12/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

X2615230S RP METBCN/17990/2020 12/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

16636762B RP METBCN/18033/2020 15/05/2020 07/10/2020 300,00 68.b

46745456A RP METBCN/18056/2020 20/03/2020 09/10/2020 300,00 68.b

41582710K RP METBCN/18075/2020 01/05/2020 07/10/2020 300,00 68.b

X9859248E RP METBCN/18082/2020 20/03/2020 09/10/2020 300,00 68.b

35050831G RP METBCN/18089/2020 15/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

RD3922404 RP METBCN/18107/2020 15/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y3593931B RP METBCN/18109/2020 15/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

X8296105M RP METBCN/18112/2020 14/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

AW150225 RP METBCN/18115/2020 15/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

37383309Y RP METBCN/18118/2020 13/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y3777643E RP METBCN/18133/2020 15/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b
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087587049 RP METBCN/18137/2020 15/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

47724865A RP METBCN/18139/2020 10/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

X7627713Q RP METBCN/18141/2020 10/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y6855037Q RP METBCN/18144/2020 10/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

FX987016 RP METBCN/18145/2020 15/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

Y7948255K RP METBCN/18148/2020 15/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

Y3334219S RP METBCN/18149/2020 15/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

Y3894460E RP METBCN/18150/2020 11/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

Y2842821N RP METBCN/18152/2020 11/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

30305332A RP METBCN/18153/2020 11/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

97667351 RP METBCN/18155/2020 15/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

AP519136 RP METBCN/18156/2020 15/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

X1532671C RP METBCN/18157/2020 15/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

47943116F RP METBCN/18159/2020 10/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

DD545568 RP METBCN/18162/2020 15/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

54176412G RP METBCN/18163/2020 10/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

Y6922318E RP METBCN/18164/2020 12/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

X9754675F RP METBCN/18165/2020 09/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

49676644W RP METBCN/18166/2020 12/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

195092837451 RP METBCN/18167/2020 12/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

41004834C RP METBCN/18168/2020 11/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

Y7018335Z RP METBCN/18170/2020 09/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

X4688581P RP METBCN/18178/2020 14/05/2020 21/10/2020 300,00 68.b

167342773 RP METBCN/18179/2020 11/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

47735946K RP METBCN/18182/2020 13/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

21762024E RP METBCN/18186/2020 13/05/2020 08/10/2020 300,00 68.b

Y3599433Q RP METBCN/18201/2020 26/04/2020 08/10/2020 300,00 68.b

47876681L RP METBCN/18202/2020 26/04/2020 08/10/2020 300,00 68.b

X2817820K RP METBCN/18225/2020 14/05/2020 09/10/2020 300,00 68.b

AQ053106 RP METBCN/18228/2020 14/05/2020 09/10/2020 300,00 68.b
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Y5433690T RP METBCN/18229/2020 14/05/2020 09/10/2020 300,00 68.b

AU898526 RP METBCN/18230/2020 15/05/2020 09/10/2020 300,00 68.b

86092191 RP METBCN/18243/2020 27/03/2020 09/10/2020 300,00 68.b

47735946K RP METBCN/18244/2020 12/05/2020 13/10/2020 300,00 68.b

Y2853777C RP METBCN/18247/2020 12/05/2020 13/10/2020 300,00 68.b

X9352353R RP METBCN/18255/2020 12/05/2020 13/10/2020 300,00 68.b

X8418983V RP METBCN/18257/2020 12/05/2020 13/10/2020 300,00 68.b

N9152416 RP METBCN/18293/2020 23/03/2020 13/10/2020 300,00 68.b

174617L RP METBCN/18345/2020 12/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

0017262 RP METBCN/18346/2020 12/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

Y4240564E RP METBCN/18433/2020 07/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

YA5769598 RP METBCN/18437/2020 07/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

21758109V RP METBCN/18442/2020 07/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

Y3900855T RP METBCN/18446/2020 10/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

46997725P RP METBCN/18448/2020 10/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

Y4165448R RP METBCN/18450/2020 10/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

X7027625K RP METBCN/18452/2020 10/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

49464613P RP METBCN/18453/2020 11/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

47672285R RP METBCN/18458/2020 11/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

YC056378 RP METBCN/18459/2020 11/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

1036657219 RP METBCN/18460/2020 11/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

X7176783R RP METBCN/18461/2020 11/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

33938565H RP METBCN/18463/2020 10/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

72072948X RP METBCN/18465/2020 09/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

Y3970926J RP METBCN/18466/2020 09/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

1401609651 RP METBCN/18473/2020 11/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

23926712L RP METBCN/18475/2020 10/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

X2714792X RP METBCN/18479/2020 09/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

Y0437731D RP METBCN/18480/2020 09/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b
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Y6257116A RP METBCN/18481/2020 09/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

39383419J RP METBCN/18484/2020 10/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

AT287168 RP METBCN/18487/2020 10/05/2020 23/10/2020 300,00 68.b

FP03692 RP METBCN/18488/2020 10/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

Y6304322J RP METBCN/18489/2020 10/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

26950912H RP METBCN/18490/2020 10/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

Y7143533T RP METBCN/18496/2020 10/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

43423142Q RP METBCN/18497/2020 02/04/2020 14/10/2020 300,00 68.b

XZ710291 RP METBCN/18498/2020 02/04/2020 14/10/2020 300,00 68.b

54315560W RP METBCN/18521/2020 13/04/2020 02/11/2020 300,00 68.b

29181073F RP METBCN/18522/2020 12/04/2020 14/10/2020 300,00 68.b

39958146Q RP METBCN/18538/2020 06/05/2020 16/10/2020 300,00 68.b

F471428 RP METBCN/18544/2020 06/05/2020 16/10/2020 300,00 68.b

G32964756 RP METBCN/18550/2020 06/05/2020 16/10/2020 300,00 68.b

085158410 RP METBCN/18555/2020 25/04/2020 15/10/2020 300,00 68.b

46335277Y RP METBCN/18557/2020 25/04/2020 15/10/2020 300,00 68.b

Y4010686Y RP METBCN/18560/2020 16/04/2020 16/10/2020 300,00 68.b

YA4342243 RP METBCN/18568/2020 10/04/2020 16/10/2020 300,00 68.b

X9972756W RP METBCN/18569/2020 08/04/2020 16/10/2020 300,00 68.b

XR477458 RP METBCN/18570/2020 08/04/2020 16/10/2020 300,00 68.b

C1NX476TX RP METBCN/18578/2020 10/04/2020 16/10/2020 300,00 68.b

E8151776 RP METBCN/18579/2020 08/04/2020 16/10/2020 300,00 68.b

43525891R RP METBCN/18590/2020 08/04/2020 16/10/2020 300,00 68.b

53828749 RP METBCN/18591/2020 08/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

180235354841 RP METBCN/18610/2020 16/04/2020 16/10/2020 300,00 68.b

46771353W RP METBCN/18614/2020 06/04/2020 16/10/2020 300,00 68.b

LG6MJZXV12 RP METBCN/18624/2020 24/04/2020 16/10/2020 300,00 68.b

DA0478328 RP METBCN/18649/2020 09/04/2020 16/10/2020 300,00 68.b

X8768593G RP METBCN/18654/2020 08/04/2020 16/10/2020 300,00 68.b

216383347 RP METBCN/18678/2020 08/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b
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Y6354983M RP METBCN/18682/2020 08/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

X8511801F RP METBCN/18686/2020 08/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

MG1791122 RP METBCN/18688/2020 08/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

X9133760T RP METBCN/18690/2020 09/05/2020 15/10/2020 300,00 68.b

26594419W RP METBCN/18718/2020 19/03/2020 16/10/2020 300,00 68.b

38827379K RP METBCN/18726/2020 19/03/2020 16/10/2020 300,00 68.b

44593623 RP METBCN/18730/2020 19/03/2020 16/10/2020 300,00 68.b

Y6659731A RP METBCN/18738/2020 20/03/2020 16/10/2020 300,00 68.b

23866629N RP METBCN/18749/2020 13/05/2020 16/10/2020 300,00 68.b

5334659 RP METBCN/18750/2020 13/05/2020 16/10/2020 300,00 68.b

X3602824N RP METBCN/18751/2020 13/05/2020 16/10/2020 300,00 68.b

2003004527 RP METBCN/18752/2020 13/05/2020 16/10/2020 300,00 68.b

Y6451323K RP METBCN/18821/2020 01/04/2020 19/10/2020 300,00 68.b

Y6735690Q RP METBCN/18837/2020 24/03/2020 23/10/2020 300,00 68.b

CARTA D'IDEN RP METBCN/18841/2020 24/03/2020 23/10/2020 300,00 68.b

283568701 RP METBCN/18842/2020 24/03/2020 23/10/2020 300,00 68.b

Y6780576Y RP METBCN/18845/2020 09/05/2020 19/10/2020 300,00 68.b

04539185C RP METBCN/18851/2020 25/03/2020 23/10/2020 300,00 68.b

26198894 RP METBCN/18853/2020 08/05/2020 19/10/2020 300,00 68.b

38114811Q RP METBCN/18854/2020 26/03/2020 23/10/2020 300,00 68.b

134972763 RP METBCN/18857/2020 08/05/2020 19/10/2020 300,00 68.b

Y3704287J RP METBCN/18860/2020 09/05/2020 19/10/2020 300,00 68.b

21785826L RP METBCN/18866/2020 09/04/2020 19/10/2020 300,00 68.b

46349607F RP METBCN/18868/2020 09/04/2020 19/10/2020 300,00 68.b

Y3014400B RP METBCN/18874/2020 28/03/2020 23/10/2020 300,00 68.b

47887346N RP METBCN/18880/2020 28/03/2020 23/10/2020 300,00 68.b

47598601D RP METBCN/18891/2020 09/04/2020 19/10/2020 300,00 68.b

Y6926680Z RP METBCN/18927/2020 28/03/2020 23/10/2020 300,00 68.b

Y6926641K RP METBCN/18928/2020 28/03/2020 23/10/2020 300,00 68.b

YB5643497 RP METBCN/18931/2020 08/05/2020 19/10/2020 300,00 68.b
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Y4804278Y RP METBCN/18940/2020 29/03/2020 23/10/2020 300,00 68.b

47745032E RP METBCN/18949/2020 28/03/2020 23/10/2020 300,00 68.b

I7DD40670 RP METBCN/18954/2020 08/05/2020 19/10/2020 300,00 68.b

71567750F RP METBCN/18962/2020 07/05/2020 19/10/2020 300,00 68.b

X9352353R RP METBCN/18975/2020 07/05/2020 19/10/2020 300,00 68.b

Y6143788L RP METBCN/18988/2020 24/04/2020 20/10/2020 300,00 68.b

16545836G RP METBCN/18991/2020 21/03/2020 20/10/2020 300,00 68.b

174617L RP METBCN/18994/2020 12/05/2020 20/10/2020 300,00 68.b

15314724J RP METBCN/18995/2020 07/05/2020 20/10/2020 300,00 68.b

AR988283 RP METBCN/19010/2020 07/05/2020 20/10/2020 300,00 68.b

X5656034N RP METBCN/19023/2020 09/05/2020 20/10/2020 300,00 68.b

X4453397E RP METBCN/19043/2020 10/04/2020 20/10/2020 300,00 68.b

38488659E RP METBCN/19044/2020 10/04/2020 20/10/2020 300,00 68.b

X2590273J RP METBCN/19058/2020 21/04/2020 20/10/2020 300,00 68.b

42385614H RP METBCN/19059/2020 20/04/2020 20/10/2020 300,00 68.b

F423855 RP METBCN/19065/2020 20/04/2020 20/10/2020 300,00 68.b

RX444242 RP METBCN/19071/2020 16/04/2020 23/10/2020 300,00 68.b

47107750 R RP METBCN/19074/2020 16/04/2020 23/10/2020 300,00 68.b

X8505133D RP METBCN/19087/2020 20/04/2020 20/10/2020 300,00 68.b

F944808 RP METBCN/19115/2020 21/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

37967818J RP METBCN/19127/2020 23/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

19153138 RP METBCN/19140/2020 16/04/2020 23/10/2020 300,00 68.b

X8231558L RP METBCN/19141/2020 21/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

43524861Y RP METBCN/19146/2020 21/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

AO308469 RP METBCN/19149/2020 21/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

ZL019172 RP METBCN/19151/2020 20/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

X4522935P RP METBCN/19153/2020 21/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

46346864R RP METBCN/19156/2020 21/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

54001566G RP METBCN/19168/2020 22/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b

R349845 RP METBCN/19169/2020 22/04/2020 21/10/2020 300,00 68.b
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38856636E RP METBCN/19260/2020 06/04/2020 23/10/2020 100,00 37.4

17AA33345 RP METBCN/19281/2020 16/04/2020 23/10/2020 300,00 68.b

N10584169 RP METBCN/19290/2020 16/04/2020 23/10/2020 300,00 68.b

1791857 RP METBCN/19305/2020 24/04/2020 23/10/2020 300,00 68.b

48824847X RP METBCN/19344/2020 23/04/2020 23/10/2020 300,00 68.b

Y1212363R RP METBCN/19430/2020 09/05/2020 23/10/2020 300,00 68.b

23876620K RP METBCN/19431/2020 09/05/2020 23/10/2020 300,00 68.b

47175987C RP METBCN/19435/2020 09/05/2020 23/10/2020 300,00 68.b

36576573H RP METBCN/19443/2020 02/05/2020 23/10/2020 300,00 68.b

FZ806878 RP METBCN/19452/2020 24/04/2020 23/10/2020 300,00 68.b

118578210 RP METBCN/19453/2020 22/04/2020 23/10/2020 300,00 68.b

49894068F RP METBCN/19461/2020 31/03/2020 23/10/2020 300,00 68.b

X7041863E RP METBCN/19465/2020 27/04/2020 23/10/2020 601,00 36.6

AX0715544 RP METBCN/19494/2020 09/05/2020 23/10/2020 300,00 68.b

X4450398J RP METBCN/19495/2020 10/05/2020 23/10/2020 300,00 68.b

K929980 RP METBCN/19496/2020 10/05/2020 23/10/2020 300,00 68.b

40368326Z RP METBCN/19497/2020 08/05/2020 23/10/2020 300,00 68.b

48031539H RP METBCN/19499/2020 12/05/2020 23/10/2020 300,00 68.b

46490040W RP METBCN/19537/2020 11/05/2020 28/10/2020 300,00 68.b

46355998G RP METBCN/19542/2020 17/04/2020 04/11/2020 300,00 68.b

Y6774803Y RP METBCN/19553/2020 16/04/2020 04/11/2020 300,00 68.b

DP1340811 RP METBCN/19563/2020 16/04/2020 04/11/2020 300,00 68.b

E755642 RP METBCN/19578/2020 19/04/2020 04/11/2020 300,00 68.b

X1353660H RP METBCN/19579/2020 09/04/2020 29/10/2020 300,00 68.b

X1185698W RP METBCN/19581/2020 03/04/2020 29/10/2020 300,00 68.b

Y4233293L RP METBCN/19587/2020 23/04/2020 29/10/2020 300,00 68.b

48100850F RP METBCN/19592/2020 12/05/2020 26/10/2020 300,00 68.b

F27899084 RP METBCN/19593/2020 23/04/2020 29/10/2020 300,00 68.b

52156851G RP METBCN/19597/2020 24/04/2020 29/10/2020 300,00 68.b

X7181670N RP METBCN/19599/2020 19/03/2020 30/10/2020 601,00 36.6
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39448565T RP METBCN/19616/2020 24/03/2020 30/10/2020 601,00 36.6

LA3727913J RP METBCN/19618/2020 22/03/2020 30/10/2020 601,00 36.6

Y1667374A RP METBCN/19619/2020 21/03/2020 30/10/2020 601,00 36.6

2010009626 RP METBCN/19630/2020 18/04/2020 06/11/2020 601,00 36.6

X4033877E RP METBCN/19631/2020 18/04/2020 30/10/2020 601,00 36.6

Y5325351Z RP METBCN/19633/2020 14/04/2020 30/10/2020 601,00 36.6

Y3361281Y RP METBCN/19646/2020 16/04/2020 06/11/2020 601,00 36.6

47949854Y RP METBCN/19660/2020 12/05/2020 27/10/2020 300,00 68.b

47932514P RP METBCN/19676/2020 17/04/2020 27/10/2020 601,00 36.6

Y6767921R RP METBCN/19686/2020 24/04/2020 27/10/2020 601,00 36.6

X4453397E RP METBCN/19687/2020 24/04/2020 27/10/2020 601,00 36.6

Y2216183D RP METBCN/19689/2020 22/04/2020 27/10/2020 601,00 36.6

CO404628 RP METBCN/19690/2020 30/04/2020 27/10/2020 601,00 36.6

Y4500862Y RP METBCN/19713/2020 18/04/2020 06/11/2020 300,00 68.b

46970690 RP METBCN/19725/2020 30/04/2020 27/10/2020 601,00 36.6

CA57070CU RP METBCN/19740/2020 02/04/2020 06/11/2020 300,00 68.b

21789857W RP METBCN/19744/2020 25/04/2020 30/10/2020 300,00 68.b

FA313945 RP METBCN/19747/2020 25/04/2020 30/10/2020 300,00 68.b

X9620980B RP METBCN/19749/2020 25/04/2020 30/10/2020 300,00 68.b

07264083Q RP METBCN/19775/2020 17/04/2020 06/11/2020 300,00 68.b

SZ210037 RP METBCN/19788/2020 17/04/2020 06/11/2020 300,00 68.b

47878623Y RP METBCN/19797/2020 03/05/2020 28/10/2020 300,00 68.b

Y5597831J RP METBCN/19800/2020 20/04/2020 04/11/2020 300,00 68.b

AV1349822 RP METBCN/19815/2020 27/04/2020 30/10/2020 300,00 68.b

0803093103 RP METBCN/19816/2020 20/04/2020 04/11/2020 300,00 68.b

X8909972W RP METBCN/19820/2020 20/03/2020 27/10/2020 601,00 36.6

X8062472Y RP METBCN/19822/2020 11/05/2020 28/10/2020 300,00 68.b

AAJ630953 RP METBCN/19825/2020 11/05/2020 28/10/2020 300,00 68.b

X8344144 RP METBCN/19849/2020 27/04/2020 30/10/2020 300,00 68.b

47191895N RP METBCN/19851/2020 20/03/2020 27/10/2020 601,00 36.6
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17AB16540 RP METBCN/19859/2020 18/04/2020 04/11/2020 300,00 68.b

37319541V RP METBCN/19868/2020 08/05/2020 28/10/2020 300,00 68.b

150219750021 RP METBCN/19876/2020 17/03/2020 09/11/2020 601,00 36.6

47779589X RP METBCN/19889/2020 29/04/2020 30/10/2020 300,00 68.b

45790391J RP METBCN/19894/2020 16/04/2020 04/11/2020 300,00 68.b

0107-1989-03 RP METBCN/19897/2020 19/04/2020 04/11/2020 300,00 68.b

A01806566 RP METBCN/19905/2020 30/04/2020 30/10/2020 300,00 68.b

54167335N RP METBCN/19912/2020 19/04/2020 04/11/2020 300,00 68.b

SB828138 RP METBCN/19923/2020 08/05/2020 30/10/2020 300,00 68.b

PX152239 RP METBCN/19925/2020 08/05/2020 30/10/2020 300,00 68.b

Y7120199B RP METBCN/19947/2020 08/05/2020 30/10/2020 300,00 68.b

X3763311M RP METBCN/19950/2020 08/05/2020 30/10/2020 300,00 68.b

X1401713R RP METBCN/20015/2020 19/04/2020 04/11/2020 300,00 68.b

04210749R RP METBCN/20026/2020 18/04/2020 04/11/2020 300,00 68.b

IQ4290609 RP METBCN/20036/2020 18/04/2020 04/11/2020 300,00 68.b

AX748256 RP METBCN/20038/2020 18/04/2020 04/11/2020 300,00 68.b

Y7992694R RP METBCN/20088/2020 08/04/2020 04/11/2020 300,00 68.b

46315655A RP METBCN/20131/2020 12/04/2020 30/10/2020 601,00 36.6

Y1680690W RP METBCN/20143/2020 24/04/2020 06/11/2020 300,00 68.b

X4054050R RP METBCN/20157/2020 25/03/2020 13/11/2020 300,00 68.b

AU532670 RP METBCN/20175/2020 07/04/2020 02/11/2020 300,00 68.b

AU767838 RP METBCN/20202/2020 01/04/2020 30/10/2020 601,00 36.6

47322092Y RP METBCN/20223/2020 02/05/2020 13/11/2020 300,00 68.b

X9671549A RP METBCN/20235/2020 28/04/2020 10/11/2020 300,00 68.b

Y4440058Z RP METBCN/20247/2020 10/05/2020 13/11/2020 300,00 68.b

20582817W RP METBCN/20280/2020 12/05/2020 13/11/2020 601,00 36.6

E337999 RP METBCN/20317/2020 09/04/2020 04/11/2020 300,00 68.b

Y6166607E RP METBCN/20321/2020 25/04/2020 04/11/2020 300,00 68.b

Y6717640K RP METBCN/20356/2020 25/04/2020 18/11/2020 300,00 68.b

Y1653483G RP METBCN/20376/2020 12/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8351 - 26.2.202164/69 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21049087-2021



X3263973C RP METBCN/20378/2020 12/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

Y3617407G RP METBCN/20379/2020 12/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

Y5555182Y RP METBCN/20384/2020 13/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

Y8017390H RP METBCN/20386/2020 13/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

Y2773066Q RP METBCN/20393/2020 13/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

KX780113 RP METBCN/20394/2020 14/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

47736433W RP METBCN/20397/2020 13/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

49298330S RP METBCN/20400/2020 13/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

Y3635393G RP METBCN/20403/2020 14/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

47597177B RP METBCN/20404/2020 12/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

11314645 RP METBCN/20405/2020 14/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

30658744C RP METBCN/20409/2020 11/05/2020 02/11/2020 300,00 68.b

L324161 RP METBCN/20427/2020 14/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

46489309F RP METBCN/20428/2020 14/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

Y5999662B RP METBCN/20430/2020 14/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

AW049573 RP METBCN/20433/2020 14/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

36574710H RP METBCN/20434/2020 12/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

Y6271831K RP METBCN/20442/2020 01/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

Y4213180P RP METBCN/20445/2020 12/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

AU699514 RP METBCN/20462/2020 11/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

46999263M RP METBCN/20465/2020 12/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

AT4992345 RP METBCN/20468/2020 12/05/2020 04/11/2020 300,00 68.b

Y4322370V RP METBCN/20511/2020 25/04/2020 03/11/2020 300,00 68.b

2421054 RP METBCN/20618/2020 22/08/2019 04/11/2020 601,00 36.16

53032966A RP METBCN/20640/2020 12/05/2020 13/11/2020 300,00 68.b

XN2752959 RP METBCN/20642/2020 08/05/2020 13/11/2020 300,00 68.b

53636083Z RP METBCN/20649/2020 12/05/2020 13/11/2020 300,00 68.b

18AC57082 RP METBCN/20660/2020 12/05/2020 13/11/2020 601,00 36.6

BF7926156 RP METBCN/20708/2020 15/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

Y5359004H RP METBCN/20716/2020 08/05/2020 05/11/2020 300,00 68.b
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65525201 RP METBCN/20719/2020 12/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

25563448Y RP METBCN/20732/2020 08/05/2020 05/11/2020 300,00 68.b

Y7508817K RP METBCN/20761/2020 25/04/2020 05/11/2020 300,00 68.b

511688744 RP METBCN/20767/2020 18/03/2020 13/11/2020 601,00 36.6

511688744 RP METBCN/20768/2020 18/03/2020 16/11/2020 100,00 37.4

AS6642581 RP METBCN/20831/2020 17/03/2020 05/11/2020 300,00 68.b

Y1563363K RP METBCN/20836/2020 09/05/2020 06/11/2020 601,00 36.6

Y6261097M RP METBCN/20837/2020 11/05/2020 06/11/2020 601,00 36.6

70936350A RP METBCN/20845/2020 09/05/2020 13/11/2020 601,00 36.6

70936350A RP METBCN/20846/2020 09/05/2020 16/11/2020 100,00 37.4

17AA07175 RP METBCN/20870/2020 26/04/2020 11/11/2020 300,00 68.b

46235047X RP METBCN/20872/2020 29/03/2020 06/11/2020 100,00 37.4

53067205H RP METBCN/20883/2020 10/05/2020 06/11/2020 601,00 36.6

52916387B RP METBCN/20884/2020 28/04/2020 11/11/2020 300,00 68.b

AV0446092 RP METBCN/20903/2020 19/03/2020 06/11/2020 601,00 36.6

37666691M RP METBCN/20933/2020 08/04/2020 13/11/2020 601,00 36.6

53905722R RP METBCN/20957/2020 15/04/2020 13/11/2020 601,00 36.6

53905722R RP METBCN/20961/2020 15/04/2020 16/11/2020 100,00 37.4

12764760 RP METBCN/20963/2020 28/03/2020 06/11/2020 601,00 36.6

Y6149648Z RP METBCN/20966/2020 31/03/2020 13/11/2020 601,00 36.6

Y3077044A RP METBCN/20987/2020 07/05/2020 11/11/2020 300,00 68.b

Y5540813N RP METBCN/20989/2020 07/05/2020 11/11/2020 300,00 68.b

751553624 RP METBCN/21009/2020 05/04/2020 06/11/2020 601,00 36.6

X6948884D RP METBCN/21011/2020 07/04/2020 06/11/2020 601,00 36.6

KT837016 RP METBCN/21015/2020 11/04/2020 06/11/2020 601,00 36.6

AX673635 RP METBCN/21016/2020 11/04/2020 06/11/2020 601,00 36.6

FB908611 RP METBCN/21056/2020 03/05/2020 10/11/2020 300,00 68.b

Y6600136R RP METBCN/21086/2020 24/04/2020 09/11/2020 601,00 36.6

118023336 RP METBCN/21100/2020 26/04/2020 09/11/2020 601,00 36.6

Y2840587D RP METBCN/21106/2020 10/05/2020 11/11/2020 300,00 68.b
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PU357936 RP METBCN/21134/2020 10/05/2020 11/11/2020 300,00 68.b

23815690H RP METBCN/21197/2020 15/04/2020 13/11/2020 300,00 68.b

118394890 RP METBCN/21282/2020 08/05/2020 13/11/2020 300,00 68.b

VB7037750 RP METBCN/21366/2020 14/05/2020 16/11/2020 601,00 36.6

VB7037750 RP METBCN/21369/2020 14/05/2020 13/11/2020 300,00 68.b

39530079W RP METBCN/21376/2020 10/05/2020 11/11/2020 601,00 36.6

094894231 RP METBCN/21380/2020 14/05/2020 11/11/2020 601,00 36.6

X7876942V RP METBCN/21387/2020 24/04/2020 11/11/2020 600,00 36.6

X7410553E RP METBCN/21401/2020 08/04/2020 11/11/2020 600,00 36.6

26948586S RP METBCN/21554/2020 24/03/2020 12/11/2020 601,00 36.6

X4344723T RP METBCN/21565/2020 22/03/2020 12/11/2020 601,00 36.6

43583487M RP METBCN/21902/2020 10/05/2020 13/11/2020 601,00 36.6

53032966A RP METBCN/22032/2020 04/04/2020 17/11/2020 300,00 68.b

23817724M RP METBCN/22036/2020 08/04/2020 20/11/2020 100,00 37.4

X3135124V RP METBCN/22039/2020 04/04/2020 17/11/2020 300,00 68.b

46127906A RP METBCN/22048/2020 10/04/2020 20/11/2020 100,00 37.4

AU203690 RP METBCN/22049/2020 26/04/2020 20/11/2020 100,00 37.4

X6797005E RP METBCN/22052/2020 17/04/2020 20/11/2020 601,00 36.6

X6797005E RP METBCN/22053/2020 17/04/2020 20/11/2020 100,00 37.4

088088249 RP METBCN/22226/2020 16/04/2020 18/11/2020 300,00 68.b

AU444827 RP METBCN/22263/2020 16/04/2020 17/11/2020 300,00 68.b

47328179K RP METBCN/22280/2020 10/04/2020 17/11/2020 300,00 68.b

X5666062N RP METBCN/22307/2020 06/05/2020 18/11/2020 300,00 68.b

46723917S RP METBCN/22311/2020 07/05/2020 18/11/2020 300,00 68.b

F616232 RP METBCN/22334/2020 09/05/2020 18/11/2020 300,00 68.b

1401609651 RP METBCN/22339/2020 10/05/2020 18/11/2020 300,00 68.b

46573664K RP METBCN/22355/2020 07/04/2020 18/11/2020 300,00 68.b

46573664K RP METBCN/22360/2020 04/04/2020 18/11/2020 300,00 68.b

Y6975565R RP METBCN/22363/2020 11/04/2020 18/11/2020 300,00 68.b
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46573664K RP METBCN/22365/2020 12/04/2020 18/11/2020 300,00 68.b

A05250389 RP METBCN/22381/2020 17/03/2020 18/11/2020 300,00 68.b

A05250389 RP METBCN/22383/2020 17/03/2020 20/11/2020 100,00 37.4

36912837E RP METBCN/22640/2020 17/03/2020 20/11/2020 100,00 37.4

996637CE RP METBCN/22643/2020 18/03/2020 20/11/2020 601,00 36.6

X0800210V RP METBCN/22645/2020 18/03/2020 20/11/2020 601,00 36.6

18941150Y RP TEBRE/1627/2020 08/05/2020 21/09/2020 601,00 36.6

75070540N RP TEBRE/3829/2020 07/05/2020 28/09/2020 300,00 68.b

47827629A RP TEBRE/3856/2020 08/05/2020 28/09/2020 300,00 68.b

X8771515M RP TEBRE/3945/2020 10/05/2020 28/09/2020 300,00 68.b

Y2398624Z RP TEBRE/3963/2020 10/05/2020 28/09/2020 300,00 68.b

X6187125X RP TEBRE/4457/2020 11/05/2020 10/12/2020 300,00 68.b

X9330935L RP TEBRE/4618/2020 08/05/2020 01/12/2020 300,00 68.b

Y6336756V RP TEBRE/4619/2020 08/05/2020 01/12/2020 300,00 68.b

Y6323461Q RP TEBRE/4620/2020 08/05/2020 01/12/2020 300,00 68.b

47823751N RP TEBRE/4628/2020 09/05/2020 01/12/2020 300,00 68.b

X7010405M RP TEBRE/4630/2020 09/05/2020 01/12/2020 300,00 68.b

49638342H RP TEBRE/4633/2020 10/05/2020 01/12/2020 300,00 68.b

17704 RP TEBRE/4639/2020 12/05/2020 01/12/2020 300,00 68.b

Y6757216Z RP TEBRE/4640/2020 12/05/2020 01/12/2020 300,00 68.b

Y1159639Q RP TEBRE/4641/2020 13/05/2020 01/12/2020 300,00 68.b

Y8007629D RP TEBRE/4642/2020 13/05/2020 01/12/2020 300,00 68.b

Y7520645G RP TEBRE/4643/2020 13/05/2020 01/12/2020 300,00 68.b

Y3200639L RP TEBRE/4675/2020 01/05/2020 01/12/2020 300,00 68.b

49638356D RP TEBRE/4744/2020 09/05/2020 01/12/2020 300,00 68.b

X9459312X RP TEBRE/4747/2020 08/05/2020 01/12/2020 300,00 68.b

49638356D RP TEBRE/4750/2020 08/05/2020 03/12/2020 300,00 68.b

Y0968938P RP TEBRE/4751/2020 08/05/2020 03/12/2020 300,00 68.b

47820519T RP TEBRE/4760/2020 05/05/2020 03/12/2020 300,00 68.b

X6331715E RP TEBRE/4862/2020 24/04/2020 07/12/2020 300,00 68.b
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Y0223538S RP TEBRE/4908/2020 09/05/2020 07/12/2020 300,00 68.b

Y0025985D RP TEBRE/4911/2020 09/05/2020 07/12/2020 300,00 68.b

49648135J RP TARRACO/1191/2020 09/05/2020 05/10/2020 300,00 68.b

(21.049.087)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/455/2021, de 18 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter
general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a
esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a
l'any 2021, d'Era Val d'Aran.

Per accedir als ensenyaments esportius el curs 2021-2022, cal estar en possessió d'un dels títols que estableix
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.
També s'hi preveu l'accés mitjançant la superació d'una prova d'accés, que és regulada i convocada anualment
pel Departament d'Educació, a més de superar una prova d'accés específica o acreditar mèrits esportius en
determinades especialitats d'aquests ensenyaments.

D'altra banda, en relació amb l'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, l'Ordre
ECD/158/2014, de 5 de febrer, regula els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les
activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret
1363/2007, de 24 d'octubre, i preveu que és possible l'accés a aquests ensenyaments sense titulació si se
supera la prova d'accés de caràcter general prevista en l'esmentat Reial decret.

El 18 de setembre de 2020 es va signar el conveni entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d'Educació, i el Conselh Generau d'Aran en relació amb els ensenyaments de tècnic esportiu o
tècnic esportiu superior o tècnica esportiva superior a la Val d'Aran, segons el qual, correspon al Departament
d'Educació convocar les proves del territori d'Aran, amb la comunicació prèvia del Conselh Generau d'Aran.

Per últim, mitjançant la Resolució EDU/208/2021, d'1 de febrer, s'han convocat les proves d'accés als cicles
formatius de formació professional inicial i als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, les proves de
caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de
nivell 3, corresponents a l'any 2021 (DOGC núm. 8336, del 08.02.2021).

Als efectes d'aquesta convocatòria, s'anomenen proves d'accés als cicles de grau mitjà les proves d'accés de
caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció oficial del títol de tècnic/a esportiu/iva
i a les formacions esportives de nivell 1, i s'anomenen proves d'accés als cicles de grau superior les proves
d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció oficial del títol de tècnic/a
superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivell 3.

Així mateix, als efectes d'aquesta convocatòria, s'entenen inclosos dins del concepte d'ensenyaments esportius
tant els ensenyaments esportius com les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3.

Per tot això,

Resolc:

-1 Convocar les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de
les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva, corresponents a l'any 2021,
d'acord amb les bases que es detallen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

-2 Atesa la situació de pandèmia mundial en què ens trobem i d'acord amb els requeriments que en cada
moment facin les autoritats sanitàries competents, els calendaris i els termes previstos, en aquesta resolució,
es podran veure modificats per preservar la seguretat sanitària dels participants. Si aquest fos el cas, els nous
calendaris d'actuació i els nous termes (en relació amb la forma de presentació de la documentació), es faran
públics a la pàgina web del Departament d'Educació (educacio.gencat.cat) i en la pàgina web del Conselh
Generau d'Aran i del centre organitzador de les proves, EFTE Centre Públic de Tècnics Esportius dera Val
d'Aran.
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Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva
publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Barcelona, 18 de febrer de 2021

Juan José Falcó i Monserrat

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Annex 1

Bases

1. Requisits de les persones aspirants

1.1 Per inscriure's a la prova d'accés de caràcter general als cicles de grau mitjà cal tenir complerts 17 anys bé
complir-los durant l'any 2021.

1.2 Per inscriure's a la prova d'accés de caràcter general als cicles grau superior cal tenir complerts 19 anys o
bé complir-los durant l'any 2021 i disposar del títol de tècnic/a esportiu/va en la modalitat o especialitat
esportiva corresponent.

1.3 Les persones que posseeixin la titulació acadèmica o ensenyaments equivalents que permeti l'accés directe
als ensenyaments esportius objecte de la convocatòria no es poden presentar a la prova d'accés de caràcter
general corresponent.

1.4 L'incompliment dels requisits establerts determina l'exclusió de la inscripció de la convocatòria o la nul·litat
de les qualificacions obtingudes.

2. Centre organitzador de les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius

El centre organitzador de les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius és el centre EFTE
Centre Públic de Tècnics Esportius dera Val d'Aran.

El centre ha d'oferir, a les persones interessades, informació i orientació sobre els ensenyaments esportius i
sobre el procediment d'inscripció i funcionament de les proves, mitjançant el personal adient que designi la
direcció del centre.

3. Procediment d'inscripció i pagament

3.1 El període d'inscripció a les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius és del 6 al 30
d'abril de 2021.

La sol·licitud d'inscripció ha de contenir les dades especificades als annexos 3 o 4 d'aquesta Resolució i està a
disposició de les persones interessades al web del Conselh Generau d'Aran i al web del centre organitzador.

La sol·licitud, juntament amb la documentació a què es refereix la base 5 d'aquest annex, s'ha de presentar al
Conselh Generau d'Aran, les dades del qual es troben a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

La persona aspirant no pot modificar l'elecció de les matèries triades passat el termini de presentació de
documentació.
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3.2 En absència d'oposició de l'interessat, el Conselh Generau d'Aran i al centre organitzador consulta les
dades necessàries a través de les seves xarxes corporatives o mitjançant les plataformes d'intermediació de
dades o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte.

En cas que la persona interessada no autoritzi la consulta, o que hi hagi incidències amb l'obtenció de les
dades, la persona sol·licitant haurà de presentar la documentació acreditativa corresponent, esmentada en
l'apartat 5 d'aquest annex, en els terminis i llocs establerts a l'apartat 6.2 d'aquest annex.

3.3 Les dades personals que es recullin s'incorporen al tractament “Proves acadèmiques ETEVA”, la finalitat del
qual és gestionar la inscripció a les proves d'accés. L'òrgan responsable del fitxer és el Conselh Generau
d'Aran.

Per accedir a les dades pròpies, sol·licitar-ne la rectificació, supressió, oposició al seu tractament o limitació,
caldrà enviar una sol·licitud per escrit al Conselh Generau d'Aran (Plaça Aran 1-2, 25530 de Vielha), adjuntant
una fotocòpia del DNI i identificant clarament quin o quins drets s'exerceixen.

Les dades obtingudes només seran comunicades a organismes públics competents en la matèria i a qualsevol
altre organisme que sigui necessari per aconseguir la finalitat del tractament.

3.4 La inscripció a la prova està subjecta a l'abonament del preu públic regulat a l'annex 2 de l'Ordenança
fiscal del Conselh Generau d'Aran que estableix els preus públics per a l'Escola de Tècnics Esportius de la Vall
d'Aran (ETEVA) (BOP de Lleida núm. 174, de 12.12.2009. El pagament s'ha d'efectuar presencialment o
mitjançant transferència bancària a qualsevol oficina del Banc Sabadell, al compte corrent 0081-5127-46-
0001137220.

La manca de pagament o el pagament fora de termini determina l'exclusió de la persona aspirant.

4. Persones aspirants amb necessitats específiques

4.1 Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o
sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden
sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova.

4.2 Les persones interessades han de presentar la sol·licitud per escrit a la Direcció General d'Atenció a la
Família i Comunitat Educativa, d'acord amb el model disponible al web del Departament d'Educació, no més
tard del 6 de maig de 2021.

A la sol·licitud, signada per la persona aspirant, o pels progenitors o la persona tutora legal, si és menor
d'edat, s'ha d'adjuntar:

a) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informi
del grau de discapacitat reconeguda;

b) certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat
o trastorn que pateix la persona aspirant, si s'escau;

c) dictamen d'escolarització del Departament d'Educació amb el detall de les adaptacions autoritzades durant
els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.

4.3 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina, si escau, les mesures o
recursos addicionals, i n'informa la persona interessada i la comissió avaluadora corresponent.

5. Documentació

5.1 Des del 3 fins al 7 de maig de 2021, les persones aspirants han de presentar al Conselh Generau d'Aran,
juntament amb la sol·licitud, la següent documentació que els sigui d'aplicació:

a) Fotocòpia del document d'identificació personal (DNI,NIE o passaport);

b) justificant d'haver efectuat l'ingrés del preu públic, o document justificatiu de la bonificació o exempció del
pagament;

c) fotocòpia dels títols al·legats;

d) currículum formatiu, professional i d'experiència i documentació justificativa;
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e) documentació que justifiqui l'exempció parcial de la prova:

e.1) Document d'exempció de la matèria de competència en llengua catalana per a als cicles de grau mitjà o
de llengua catalana per als cicles de grau superior, reconeguda per la Direcció General de Currículum i
Personalització del Departament d'Educació;

e.2) document d'exempció de la part científica i tecnològica;

e.3) sol·licitud d'exempció de la part científica i tecnològica, en el cas que no l'hagi sol·licitat prèviament;

f) certificació de superació del curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior o
de la formació per a les proves d'accés als cicles de grau superior, impartits per centres autoritzats pel
Departament d'Educació.

5.2 En el moment de la recepció de la documentació, el Conselh Generau d'Aran comprova totes les dades
d'inscripció dels aspirants, i confirma l'idioma estranger i les altres opcions de la prova triades. En cas que es
detecti alguna errada, es procedeix a l'esmena corresponent.

No més tard del dia 10 de maig de 2021, el Conselh Generau d'Aran fa arribar la documentació al centre
organitzador.

5.3 Tota la documentació que forma part de l'expedient de l'aspirant, es troba a disposició de la comissió
avaluadora i es conserva en el centre organitzador, d'acord amb el que estableix la base 12 d'aquest annex.

6. Llista de persones admeses i excloses

6.1 La comissió avaluadora fa pública, no més tard del 14 de maig de 2021, la relació provisional de persones
admeses i excloses, amb indicació del motiu d'exclusió.

6.2 A partir d'aquesta data, les persones aspirants poden presentar la documentació o aportar les dades que
manquin fins al 21 de maig de 2021. En cas que no ho facin, s'entén que renuncien a presentar-se a la prova.

6.3 La comissió avaluadora es reuneix per examinar la nova documentació presentada, i publica la relació
definitiva de persones admeses i excloses no més tard del 24 de maig de 2021.

Contra la llista de persones admeses i excloses es pot presentar recurs d'alçada davant el director dels serveis
territorials d'Educació a Lleida, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6.4 La informació sobre les llistes de persones admeses i excloses es pot consultar al tauler d'anuncis i a la
pàgina web del centre organitzador i a la pàgina web del Conselh Generau d'Aran.

7. Comissió avaluadora

7.1 El director dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida nomena les persones membres de la comissió
avaluadora i fa arribar una còpia del nomenament al centre organitzador i a la Direcció General d'Atenció a la
Família i Comunitat Educativa no més tard del 10 de maig de 2021. La comissió s'ha de constituir no més tard
del 14 de maig de 2021.

7.2 La comissió avaluadora, per a la prova d'accés als cicles de grau mitjà i per a la prova d'accés als cicles de
grau superior, està constituïda pels membres següents: un/a president/a que serà un/a funcionari/ària
proposat pel Departament d'Educació, i tindrà la funció de garantir el correcte desenvolupament de la prova,
un/a secretari/ària, i fins a 9 vocals proposats pel Conselh Generau d'Aran.

Els vocals de la comissió avaluadora han de tenir atribució docent en educació secundària en les diferents
matèries indicades en l'annex 7 de la Resolució EDU/208/2021, d'1 de febrer. Les persones que hagin
participat en els cursos o formacions de preparació de proves d'accés d'aquesta convocatòria no poden formar
part de cap comissió avaluadora de proves d'accés del mateix grau per al qual han preparat l'alumnat.
Excepcionalment, amb l'autorització prèvia de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa,
en poden formar part si no hi ha altre professorat de la seva especialitat.

7.3 La relació de membres de la comissió avaluadora es publica al tauler d'anuncis del centre on es realitza la
prova, no més tard del dia 14 de maig de 2021.
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7.4 Els/les membres de la comissió estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació previstes als articles 23
i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.5 La indemnització corresponent al personal que depèn del Departament d'Educació és la que s'estableix al
Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

8. Calendari de la prova i documentació a aportar

8.1 Prova d'accés de caràcter general als cicles de grau mitjà

La prova començarà a les 9 hores del 27 de maig de 2021.

Les persones aspirants s'han de presentar al centre 30 minuts abans de l'inici.

El temps de realització és de 4 hores, que es distribueix en 2 blocs temporals de 2 hores cadascun, amb un
descans de 30 minuts:

Primer bloc: part comunicativa i social.

Segon bloc: part cientificotecnològica i part matemàtica.

A l'inici de cada bloc, la persona aspirant disposa de totes les proves que ha de fer i que ha de lliurar al final
del bloc corresponent.

8.2 Prova d'accés de caràcter general als cicles de grau superior

La prova comença a les 15.30 hores del 27 de maig de 2021.

Les persones aspirants s'han de presentar al centre 30 minuts abans de l'inici.

El temps de realització és de 4 hores, que es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2 hores de durada
cadascun, amb un descans de 30 minuts:

Primer bloc: matèries de llengua catalana i llengua castellana.

Segon bloc: matèries de llengua estrangera (anglès o francès) i una matèria a escollir entre matemàtiques o
història.

A l'inici de cada bloc, la persona aspirant disposa de totes les proves que ha de fer i que ha de lliurar al final
del bloc corresponent.

8.3 Documentació i material que s'ha de portar en el moment de la prova:

a) Original del DNI, NIE o passaport amb què s'ha inscrit l'aspirant per permetre a la comissió avaluadora
comprovar-ne la identitat;

b) certificació de superació de la formació o del curs de preparació de la prova d'accés, si s'escau;

c) còpia de la Resolució de la sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb necessitats específiques
derivades de discapacitats, si s'escau;

d) material específic previst per a la realització de la prova d'accés, que s'haurà fet públic al tauler d'anuncis
del centre organitzador i al web del Conselh Generau d'Aran.

e) certificat de la nota final del títol dels ensenyaments de tècnic esportiu al·legat per a presentar-se a les
proves.

9. Publicació de resultats de la prova d'accés

9.1 La qualificació de les proves es publica al web del Conselh Generau d'Aran, al tauler d'anuncis i al web del
centre organitzador:

Qualificacions provisionals: no més tard del 3 de juny de 2021.

Qualificacions definitives: no més tard del 11 de juny de 2021.

9.2 La comissió avaluadora fixa i publica un horari per atendre les consultes sobre les qualificacions.
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10. Reclamacions i recursos

10.1 La persona aspirant té dret a sol·licitar aclariments respecte de les qualificacions obtingudes, així com a
presentar reclamació contra les qualificacions provisionals. La reclamació s'ha d'adreçar a la comissió
avaluadora abans de les 17.00 hores del 10 de juny de 2021.

La comissió avaluadora resol les reclamacions amb la publicació de les qualificacions definitives.

10.2 Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el
director dels serveis territorials d'Educació a Lleida, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la
seva publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El recurs s'ha de presentar al registre del centre organitzador.

11. Certificacions

La comissió avaluadora expedirà un certificat per a cada persona aspirant declarada apta, on consti la
qualificació final obtinguda amb dos decimals.

12. Documentació i organització de les proves

12.1 El centre organitzador conserva tota la documentació generada durant els sis mesos següents a la
finalització del procés, sens perjudici que s'han de conservar permanentment les actes, una còpia del certificat
emès a les persones aspirants que superin la prova i la documentació relativa a reclamacions i recursos.

12.2 El director dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida ha de vetllar i prendre les mesures adequades per
a l'execució correcta d'aquesta Resolució, i nomenar un inspector/a d'Educació, preferentment de l'àrea
d'educació física o de l'àrea de formació professional, per supervisar i vetllar pel correcte desenvolupament del
procés i la correcta aplicació de la normativa.

El/la coordinador/a de formació professional dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida ha de col·laborar amb
l'/la inspector/a d'Educació, per a impulsar la difusió d'aquesta convocatòria i donar suport al centre en
l'organització del procés.

13. Publicitat de les dades

A les publicacions previstes en aquesta convocatòria que continguin dades de les persones participants hi
constarà el DNI amb la numeració parcial.

14. Normativa aplicable

14.1 És d'aplicació supletòria a aquestes proves, en els termes previstos a les bases d'aquesta Resolució, la
Resolució EDU/208/2021, d'1 de febrer, per la qual s'han convocat les proves d'accés als cicles formatius de
formació professional inicial i als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general
d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3,
corresponents a l'any 2021 (DOGC núm. 8336, de 08.02.2021).

14.2 Pel seu idèntic contingut, els apartats que tot seguit es relacionen referents a les proves d'accés de
caràcter general als ensenyaments esportius, s'han de consultar a l'annex 3 de la Resolució EDU/208/2021, d'1
de febrer.

Objectiu.

Contingut, estructura i qualificació de la prova de caràcter general d'accés als cicles formatius de grau mitjà (a
excepció de l'elaboració i distribució de les proves, que va a càrrec del Conselh Generau d'Aran).

Contingut, estructura i qualificació de la prova de caràcter general d'accés als cicles formatius de grau superior
(a excepció de l'elaboració i distribució de les proves, que va a càrrec del Conselh Generau d'Aran).
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Exempcions.

14.3 Pel seu idèntic contingut, l'apartat referent als efectes de superació de les proves d'accés de caràcter
general als ensenyaments esportius, s'ha de consultar a l'annex 8 de la Resolució EDU/208/2021, d'1 de
febrer.

Annex 2

Dades del centre organitzador i del Conselh Generau d'Aran

Centre organitzador

Codi: 25008467.

Denominació: EFTE Centre Públic de Tècnics Esportius dera Val d'Aran.

Adreça: Ctra. Vielha, s/n (Ed. Aubèrja Era Garona).

Municipi: Naut Aran.

Localitat: Salardú.

Codi postal: 25598.

Telèfon: 973.64.45.95.

Fax: 973.64.45.88.

Web: http://www.eteva.org.

Titularitat: centre públic.

Conselh Generau d'Aran

Direcció: Passeg dera Libertat, 16.

Municipi: Naut Aran.

Localitat: Vielha.

Codi postal: 25530.

Telèfon: 973.64.18.01.

Fax: 973.64.17.69.

Web: http://www.conselharan.org

Annex 3

Sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a
l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i a les formacions esportives de nivell 1

Dades d'identificació personal
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(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer, núm., pis), municipi (nom del municipi), CP (núm.
codi postal), nascut/uda el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i
telèfon (núm.), correu electrònic (adreça)

Exposo:

Que tinc 17 anys complerts o els compleixo durant l'any de la convocatòria.

Que la llengua estrangera que trio és (indiqueu-la):

Que adjunto a la sol·licitud els documents següents (marqueu el que correspongui):

a) Fotocòpia del document d'identificació personal (DNI,NIE o passaport);

b) justificant d'haver efectuat l'ingrés del preu públic, o document justificatiu de la bonificació o exempció del
pagament;

c) currículum formatiu, professional i d'experiència i documentació justificativa;

d) documentació que justifiqui l'exempció parcial de la prova, si escau:

d.1) Document d'exempció de la matèria de competència en llengua catalana, reconeguda pel Servei de
Suports i Recursos Lingüístics del Departament d'Educació;

d.2) document d'exempció de la part científica i tecnològica;

d.3) sol·licitud d'exempció de la part científica i tecnològica, en el cas que no l'hagi sol·licitat prèviament;

Sol·licito:

Que s'admeti la meva inscripció a la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que
condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i a les formacions esportives de nivell 1, a
la convocatòria de (any).

(Població), (dia) de (mes) de (any)

(Signatura)

President/a de la Comissió avaluadora

Annex 4

Sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a
l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 3

Dades d'identificació personal

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer, núm., pis), municipi (nom del municipi), CP (núm.
codi postal), nascut/uda el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i
telèfon (núm.), correu electrònic (adreça)

Exposo:
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Que tinc 19 anys complerts o els compleixo durant l'any de la convocatòria.

Que la llengua estrangera que trio és (indiqueu-la):

Assignatura triada (matemàtiques o història):

Que adjunto a la sol·licitud els documents que indico a continuació (marqueu el que correspongui):

a) Fotocòpia del document d'identificació personal (DNI,NIE o passaport);

b) justificant d'haver efectuat l'ingrés del preu públic, o document justificatiu de la bonificació o exempció del
pagament;

c) fotocòpia dels títols al·legats;

d) currículum formatiu, professional i d'experiència i documentació justificativa;

e) document d'exempció de la matèria de competència en llengua catalana per a als cicles de grau mitjà o de
llengua catalana per als cicles de grau superior, reconeguda pel Servei de Suports i Recursos Lingüístics del
Departament d'Educació;

f) certificació de superació del curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior o
de la formació per a les proves d'accés als cicles de grau superior, impartits per centres autoritzats pel
Departament d'Educació.

Sol·licito:

Que s'admeti la meva inscripció a la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que
condueixen a l'obtenció de la titulació oficial de tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell
3, convocatòria de (any), que indico tot seguit (indiqueu l'ensenyament):

(Població), (dia) de (mes) de (any)

(Signatura)

President/a de la Comissió avaluadora

(21.050.025)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCION EDU/455/2021, de 18 de hereuèr, pera quau se convòquen es pròves d'accès de caractèr
generau as ensenhaments esportius que condusissen ara obtencion des titolacions oficiaus de tecnic/a
esportiu/iva e tecnic/a superior/a esportiu/iva e as formacions esportives de nivèus 1 e 3, corresponentes ar
an 2021, dera Val d'Aran.

Tà accedir as ensenhaments esportius pendent eth cors 2021-2022, cau èster en possession d'un des títols
qu'establís era Lei organica 2/2006, de 3 de mai, d'Educacion, modificada pera Lei organica 3/2020, de 29 de
deseme. Tanben s'i prevé er accès mejançant era superacion d'ua pròva d'accès, qu'ei regulada e convocada
annauments peth Departament d'Educacion, ath delà de superar ua pròva d'accès especific o acreditar merits
esportius en determinades especialitats d'aguesti ensenhaments.

De un aute costat, en relacion damb er accès as formacions esportives de nivèu 1 e de nivèu 3, era Orde
ECD/158/2014, de 5 de hereuèr, regule es aspèctes curriculars, es requisits generaus e es efèctes des
activitats de formacion esportiva, a qué se referís era disposicion transitòria prumèra deth Reiau decret
1363/2007, de 24 d'octobre, e previe qu'ei possible er accès ad aguesti ensenhaments sense titolacion se se
supère era pròva d'accès de caractèr generau previst en nomentat Reiau decret.

Eth 18 de seteme de 2020 se signèc eth convèni entre era Generalitat de Catalunya, mejançant eth
Departament d'Educacion, e eth Conselh Generau d'Aran en relacion damb es ensenhaments de tecnic/a
esportiu/iva e tecnic/a superior/a esportiu/iva ena Val d'Aran, que, correspon ath Departament d'Educacion
convocar es pròves deth territòri d'Aran, damb era comunicacion prealabla deth Conselh Generau d'Aran.

Entà acabar, mejançant era Resolucion EDU/208/2021, de 1 de hereuèr, s'an convocat es pròves d'accès as
cicles formatius de formacion professionau iniciau e as cicles formatius d'arts plastics e dessenh, es pròves de
caractèr generau d'ensenhaments esportius e es pròves d'accès as formacions esportives de nivèu 1 e de nivèu
3, corresponents ar an 2021 (DOGC num. 8336, de 08.02.2021).

As efèctes d'aguesta convocatòria, se nomenten pròves d'accès as cicles de grad miei es pròves d'accès de
caractèr generau as ensenhaments esportius que condusissen ara obtencion oficiau deth títol de tecnic/a
esportiu/iva e as formacions esportives de nivèu 1, e se nomenten pròves d'accès as cicles de grad superior es
pròves d'accès de caractèr generau as ensenhaments esportius que condusissen ara obtencion oficiau deth títol
de tecnic/a superior/a esportiu/iva e as formacions esportives de nivèu 3.

Atau madeish, as efèctes d'aguesta convocatòria, se comprenen includidi laguens deth concèpte
d'ensenhaments esportius autant es ensenhaments esportius coma es formacions esportives de nivèu 1 e de
nivèu 3.

Per tot açò,

Resòlvi:

-1 Convocar es pròves d'accès de caractèr generau as ensenhaments esportius que condusissen ara obtencion
des titolacions oficiaus de tecnic/a esportiu/iva e tecnic/a superior/a esportiu/iva, corresponentes ar an 2021,
cossent damb es bases que se detalhen en annèx 1 d'aguesta Resolucion.

-2 Pr'amor dera situacion de pandèmia mondiau que mos trobam e d'acòrd damb es requeréncies qu'en cada
moment hèsquen es autoritats sanitàries competentes, es calendaris e es tèrmes previsti, en aguesta
resolucion, se poderàn veir modificadi entà preservar era seguretat sanitària des participants. S'aguest siguesse
eth cas, es naui calendaris d'accion e es naui tèrmes (en relacion damb era forma de presentacion dera
documentacion), se haràn publics ena plana web deth Departament d'Educacion (educacio.gencat.cat) E ena
plana web deth Conselh Generau d'Aran e deth centre organizador des pròves, EFTE Centre Public de Tècnics
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Esportius dera Val d'Aran.

Contra aguesta Resolucion, que non acabe era via administrativa, es persones interessades pòden interpausar
recors d'auçada deuant eth conselhèr d'Educació, en tèrme d'un mes a compdar de londeman dera sua
publicacion en DOGC, segons aquerò que dispòsen er article 76 dera Lei 26/2010, deth 3 d'agost, de regim
juridic e de procediment des administracions publiques de Catalonha, e es articles 121 e 122 dera Lei 39/2015,
d'1 d'octobre, deth procediment administratiu comun des administracions publiques.

Barcelona, 18 de hereuèr de 2021

Juan José Falcó i Monserrat

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Annèx 1

Bases

1. Requisits des persones aspirantes

1.1 Entà inscriuer-se ena pròva d'accès de caractèr generau as cicles de grad miei cau auer complidi 17 ans o
ben complir-les pendent er an 2021.

1.2 Entà inscriuer-se ena pròva d'accès de caractèr generau as cicles de grad superior cau auer complidi 19
ans o ben complir-les pendent er an 2021 e disposar deth títol de tecnic/a esportiu/va ena modalitat o
especialitat esportiua corresponenta.

1.3 Es persones que possedisquen era titolacion academica o ensenhaments equivalenti que permete er accès
dirècte as ensenhaments esportius objècte dera convocatòria non se pòden presentar ara pròva d'accès de
caractèr generau corresponent.

1.4 Er incompliment des requisits establidi determine era exclusion dera inscripcion dera convocatòria o era
nullitat des qualificacions obtengudes.

2. Centre organizador de les pròves d'accès de caractèr generau as ensenhaments esportius

Eth centre organizador des pròves d'accès de caractèr generau as ensenhaments esportius ei eth centre EFTE
Centre Públic de Tècnics Esportius dera Val d'Aran.

Eth centre a d'aufrir, as persones interessades, informacion e orientacion sus es ensenhaments esportius e sus
eth procediment d'inscripcion e foncionament des pròves, mejançant eth personau avient que designe era
direccion deth centre.

3. Procediment d'inscripcion e pagament

3.1 Eth periòde d'inscripcion as pròves d'accès de caractèr generau as ensenhaments esportius ei deth 6 ar 30
d'abriu de 2021.

Era sollicitud d'inscripcion a de contier es dades especificades enes annèxes 3 o 4 d'aguesta Resolucion, segons
correspone, e ei a disposicion des persones interessades en web deth Conselh Generau d'Aran e en web deth
centre organizador.

Era sollicitud, amassa damb era documentacion a qué se referís era basa 5 d'aguest annèx, s'a de presentar en
Conselh Generau d'Aran, es dades deth quau se tròben en annèx 2 d'aguesta Resolucion.
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Era persona aspiranta non pòt modificar era eleccion des matèries escuelhudes passat eth tèrme de
presentacion de documentacion.

3.2 En abséncia d'oposicion der interessat, eth Conselh Generau d'Aran e en centre organizador consulte es
dades de besonh a trauès des sòns hilats corporatius o mejançant es plataformes d'intermediacion de dades o
d'auti sistèmes electronics abilitadi ar efècte.

Eth cas qu'era persona interessada non autorize era consulta, o que i age incidéncies damb era obtencion des
dades, era persona sollicitanta aurà de presentar era documentacion acreditativa corresponenta, nomentada en
apartat 5 d'aguest annèx, enes tèrmes e lòcs establidi en apartat 6.2 d'aguest annèx.

3.3 Es dades personaus que se recuelhen s'incorpòren ath tractament “Pròves academiques ETEVA”, era
finalitat deth quau ei gestionar era inscripcion as pròves d'accès. Er organ responsable deth fichèr ei eth
Conselh Generau d'Aran.

Entà accedir as dades pròpies, sollicitar-ne era rectificacion, supression, oposicion ath sòn tractament o
limitacion, calerà enviar ua sollicitud per escrit ath Conselh Generau d'Aran (Plaça Aran 1-2, 25530 de Vielha),
adjunhent ua fotocòpia deth DNI e en tot identificar clarament quin o quini drets s'exercissen.

Es dades obtengudes sonque seràn comunicades a organismes publics competents ena matèria e a
quaussevolh aute organisme que sigue de besonh entà arténher era finalitat deth tractament.

3.4 Era inscripcion ara pròva ei subjècta ar abonament deth prètz public regulat en annèx 2 dera Ordenança
fiscau deth Conselh Generau d'Aran qu'establís es prètzi publics entara Escòla de Tecnics Esportius dera Val
d'Aran (ETEVA) (BOP de Lleida num. 174, de 12.12.2009). Eth pagament s'a de hèr presenciaument o
mejançant transferéncia bancària a quaussevolh burèu deth Banc Sabadell, en compde corrent 0081-5127-46-
0001137220.

Era manca de pagament o eth pagament dehòra de tèrme determine era exclusion dera persona aspiranta.

4. Persones aspirantes damb besonhs especifics

4.1 Es persones aspirantes damb besonhs especifics derivadi de discapacitats fisiques, psiquiques o sensoriaus
o d'auti transtorns grèus, qu'agen era reconeishença oficiau dera situacion de discapacitat, pòden sollicitar es
recorsi addicionaus de besonh entà desvolopar era pròva.

4.2 Es persones interessades an de presentar era sollicitud per escrit ena Direcció General d'Atenció a la Família
i Comunitat Educativa, cossent damb eth modèl disponible en web deth Departament d'Educació, non mès tard
der 6 de mai de 2021.

Ara sollicitud, signada pera persona aspiranta, o pes progenitors o era persona tutora legau, s'ei menor d'edat,
s'a d'adjúnher:

a) Certificat de reconeishença de discapacitat deth Departament de Trabalh, Ahèrs Sociaus e Familhes,
qu'informe deth grad de discapacitat reconeishuda;

b) certificat emetut per organisme acreditat corresponent, qu'informe des caracteristiques dera discapacitat o
transtorn que patís era persona aspiranta, se cau;

c) dictamen d'escolarizacion deth Departament d'Educació damb eth detalh des adaptacions autorizades
pendent es darrèri estudis corsadi en sistèma educatiu, se cau.

4.3 Era Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determine, se cau, es mesures o recorsi
addicionaus, e n'informe ara persona interessada e ara comission avaloradora corresponenta.

5. Documentacion

5.1 Dempús deth 3 enquiath 7 de mai de 2021, es persones aspirantes an de presentar en Conselh Generau
d'Aran, amassa damb era sollicitud, era següenta documentacion que les sigue d'aplicacion:

a) Fotocòpia deth document d'identificacion personau (DNI,NIE o passapòrt);

b) justificant d'auer hèt er ingrès deth prètz public, o document justificatiu dera bonificacion o exempcion deth
pagament;

c) fotocòpia des títols allegadi;
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d) curriculum formatiu, professionau e d'experiéncia e documentacion justificativa;

e) documentacion que justifique era exempcion parciau dera pròva:

e.1) Document d'exempcion dera matèria de competéncia en lengua catalana entàs cicles de grad miei o de
lengua catalana entàs cicles de grad superior, reconeishuda pera Direcció General de Currículum i
Personalització deth Departament d'Educació;

e.2) document d'exempcion dera part scientifica e tecnologica;

e.3) sollicitud d'exempcion dera part scientifica e tecnologica, en cas que non l'age sollicitada prealablament;

f) certificacion de superacion deth cors de preparacion entara incorporacion as cicles formatius de grad superior
o dera formacion entàs pròves d'accès as cicles de grad superior, impartidi per centres autorizadi peth
Departament d'Educació.

5.2 En moment dera recepcion dera documentacion, eth Conselh Generau d'Aran verifique totes es dades
d'inscripcion des aspirants, e confirme er idiòma estrangèr e es autes opcions dera pròva escuelhuda. Eth cas
que se detècte bèra errança, se procedís ara esmenda corresponenta.

Non mès tard deth dia 10 de mai de 2021, eth Conselh Generau d'Aran hè a arribar era documentacion ath
centre organizador.

5.3 Tota era documentacion que forme part der expedient der aspirant, se tròbe a disposicion dera comission
avaloradora e se consèrve en centre organizador, cossent damb çò qu'establís era basa 12 d'aguest annèx.

6. Listat de persones admetudes e excludides

6.1 Era comission avaloradora hè publica, non mès tard deth 14 de mai de 2021, era relacion provisionau de
persones admetudes e excludides, damb indicacion deth motiu d'exclusion.

6.2 A compdar d'aguesta data, es persones aspirantes pòden presentar era documentacion o aportar es dades
que manquen enquiath 21 de mai de 2021. En cas que non ac hèsquen, se compren que renóncien a
presentar-se ara pròva.

6.3 Era comission avaloradora s'amasse entà examinar era naua documentacion presentada, e publique era
relacion definitiva de persones admetudes e excludides non mès tard deth 24 de mai de 2021.

Contra eth listat de persones admetudes e excludides se pòt presentar recors d'auçada deuant eth director des
Serveis Territorials d'Educació a Lleida, en tèrme d'un mes a compdar de londeman dera sua publicacion en
DOGC, segons aquerò que dispòsen er article 76 dera Lei 26/2010, deth 3 d'agost, de regim juridic e de
procediment des administracions publiques de Catalunya, e es articles 121 e 122 dera Lei 39/2015, de 1
d'octobre, deth procediment administratiu comun des administracions publiques.

6.4 Era informacion sus es listats de persones admetudes e excludides se pòt consultar en taulèu d'anóncies e
ara pagina web deth centre organizador e ena plana web deth Conselh Generau d'Aran.

7. Comission avaloradora

7.1 Eth director des Serveis Territorials d'Educació a Lleida nomente as persones membres dera comission
avaloradora e hè a arribar ua còpia deth nomentament ath centre organizador e ara Direcció General d'Atenció
a la Família i Comunitat Educativa non mès tard deth 10 de mai de 2021. Era comission s'a de constituïr non
mès tard deth 14 de mai de 2021.

7.2 Era comission avaloradora, entara pròva d'accès as cicles de grad miei e entara pròva d'accès as cicles de
grad superior, ei constituïda pes membres següents: un/a president/a que serà un/a foncionari/ària prepausat
peth Departament d'Educació, e aurà era foncion de garantir eth corrècte desvolopament dera pròva, un/a
secretari/ària, e enquia 9 vocaus prepausadi peth Conselh Generau d'Aran.

Es vocaus dera comission avaloradora an d'auer atribucion docenta en educacion segondària enes diferentes
matèries indicades en annèx 7 dera Resolucion EDU/208/2021, de 1 de hereuèr. Es persones qu'agen participat
enes corsi o formacions de preparacion de pròves d'accès d'aguesta convocatòria non pòden formar part de cap
comission avaloradora de pròves d'accès deth madeish grad entath quau an preparat ar alumnat.
Excepcionaument, damb era autorizacion prealabla dera Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat
Educativa, ne pòden formar part se non i a un aute professorat dera sua especialitat.
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7.3 Era relacion de membres dera comission avaloradora se publique en taulèu d'anóncis deth centre a on se
realize era pròva, non mès tard deth dia 14 de mai de 2021.

7.4 Es/es membres dera comission son subjèctes as causes d'abstencion e recusacion previstes enes articles
23 e 24 dera Lei 40/2015, d'1 d'octobre, de regim juridic deth sector public.

7.5 Era indemnizacion corresponenta ath personau que depen deth Departament d'Educació ei era que
s'establís en Decret 138/2008, de 8 de junhsèga, d'indemnizacions per rason deth servici.

8. Calendari dera pròva e documentacion a aportar

8.1 Pròva d'accès de caractèr generau as cicles de grad miei

Era pròva començarà tàs 9 ores deth 27 de mai de 2021.

Es persones aspirantes s'an de presentar en centre 30 minutes abans der inici.

Eth temps de realizacion ei de 4 ores, que se distribuís en 2 blòcs temporaus de 2 ores cadun, damb ua pòsa
de 30 minutes:

Prumèr blòc: part comunicativa e sociau.

Dusau blòc: part scientificotecnologica e part matematica.

En inici de cada blòc, era persona aspiranta dispòse de totes es pròves qu'a de hèr e qu'a de liurar ara fin deth
blòc corresponent.

8.2 Pròva d'accès de caractèr generau as cicles de grad superior

Era pròva comence tàs 15.30 ores deth 27 de mai de 2021.

Es persones aspirantes s'an de presentar en centre 30 minutes abans der inici.

Eth temps de realizacion ei de 4 ores, que se desvolope en 2 blòcs temporaus, de 2 ores de durada cadun,
damb ua pòsa de 30 minutes:

Prumèr blòc: matèries de lengua catalana e lengua castelhana.

Dusau blòc: matèries de lengua estrangèra (anglés o francés) e ua matèria a escuélher entre matematiques o
istòria.

Ar inici de cada blòc, era persona aspiranta dispòse de totes es pròves qu'a de hèr e qu'a de liurar ara fin deth
blòc corresponent.

8.3 Documentacion e materiau que s'a de portar en moment dera pròva:

a) Originau deth DNI, NIE o passapòrt damb qué s'a inscrit er aspirant entà perméter ara comission
avaloradora verificar-ne era identitat;

b) certificacion de superacion dera formacion o deth cors de preparacion dera pròva d'accès, se cau;

c) còpia dera Resolucion dera sollicitud de recorsi addicionaus entà aspirants damb besonhs especifics derivadi
de discapacitats, se cau;

d) materiau especific previst entara realizacion dera pròva d'accès, que s'aurà hèt public en taulèu d'anóncis
deth centre organizador e en web deth Conselh Generau d'Aran.

e) certificat dera nòta finau deth títol des ensenhaments de tecnic esportiu allegat entà presentar-se as pròves.

9. Publicacion de resultats dera pròva d'accès

9.1 Era qualificacion des pròves se publique en web deth Conselh Generau d'Aran, en taulèu d'anóncies e en
web deth centre organizador:

Qualificacions provisionaus: non mès tard deth 3 de junh de 2021.

Qualificacions definitives: non mès tard deth 11 de junh de 2021.
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9.2 Era comission avaloradora fixe e publique un orari entà atier es consultes sus es qualificacions.

10. Reclamacions e recorsi

10.1 Era persona aspiranta a dret a sollicitar aclariments respècte des qualificacions obtengudes, atau coma a
presentar reclamacion contra es qualificacions provisionaus. Era reclamacion s'a d'adreçar ara comission
avaloradora abans des 17.00 ores deth 10 de junh de 2021.

Era comission avaloradora resòlv es reclamacions damb era publicacion des qualificacions definitives.

10.2 Contra es qualificacions definitives, es persones interessades pòden interpausar recors d'auçada deuant
eth director des Serveis Territorials d'Educació a Lleida, en tèrme d'un mes a compdar des de londeman dera
sua publicacion, segons aquerò que dispòsen er article 76 dera Lei 26/2010, deth 3 d'agost, de regim juridic e
de procediment des administracions publiques de Catalonha e es articles 121 e 122 dera Lei 39/2015, d'1
d'octobre, deth procediment administratiu comun des administracions publiques.

Eth recors s'a de presentar en registre deth centre organizador.

11. Certificacions

Era comission avaloradora expedirà un certificat entà cada persona aspiranta declarada apta, a on cònste era
qualificacion finau obtenguda damb dus decimaus.

12. Documentacion e organizacion des pròves

12.1 Eth centre organizador consèrve tota era documentacion generada pendent es sies mesi següents ara
finalizacion deth procès, sense prejudici que s'an de conservar permanentament es actes, ua còpia deth
certificat emetut as persones aspirantes que supèren era pròva e era documentacion relativa a reclamacions e
recorsi.

12.2 Eth director des Serveis Territorials d'Educació a Lleida a de velhar e préner es mesures adequades
entara execucion corrècta d'aguesta Resolucion, e nomentar a un inspector/a d'Educació, preferentament der
airau d'Educació fisica o der airau de formacion professionau, entà supervisar e velhar peth corrècte
desvolopament deth procès e era corrècta aplicacion dera normativa.

Eth/era coordinador/a de formacion professionau des Serveis Territorials d'Educació a Lleida a de collaborar
damb eth /era inspector/a d'Educació, entà impulsar era difusion d'aguesta convocatòria e sostier ath centre
ena organizacion deth procès.

13. Publicitat des dades

Enes publicacions previstes en aguesta convocatòria que contenguen dades des persones participantes i
constarà eth DNI damb era numeracion parciau.

14. Normativa aplicabla

14.1 Ei d'aplicacion supletòria ad aguestes pròves, enes tèrmes previsti enes bases d'aguesta Resolucion, era
Resolucion EDU/208/2021, de 1 de hereuèr, que s'an convocat es pròves d'accès as cicles formatius de
formacion professionau iniciau e as cicles formatius d'arts plastiques e dessenh, es pròves de caractèr generau
d'ensenhaments esportius e es pròves d'accès as formacions esportives de nivèu 1 e de nivèu 3, corresponents
ar an 2021 (DOGC num. 8336, de 08.02.2021).

14.2 Peth sòn identic contengut, es apartats qu'ara seguida se relacionen referents as pròves d'accès de
caractèr generau as ensenhaments esportius, s'an de consultar en annèx 3 dera Resolucion EDU/208/2021, de
1 de hereuèr.

Objectiu.

Contengut, estructura e qualificacion dera pròva de caractèr generau d'accès as cicles formatius de grad miei
(a excepcion dera elaboracion e distribucion des pròves, que va a cargue deth Conselh Generau d'Aran).
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Contengut, estructura e qualificacion dera pròva de caractèr generau d'accès as cicles formatius de grad
superior (a excepcion dera elaboracion e distribucion des pròves, que va a cargue deth Conselh Generau
d'Aran).

Exempcions.

14.3 Peth sòn identic contengut, er apartat referent as efèctes de superacion des pròves d'accès de caractèr
generau as ensenhaments esportius, s'a de consultar en annèx 8 dera Resolucion EDU/208/2021, de 1 de
hereuèr.

Annèx 2

Dades deth centre organizador e deth Conselh Generau d'Aran

Centre organizador

Còdi: 25008467.

Denominacion: EFTE Centre Públic de Tècnics Esportius dera Val d'Aran.

Adreça: Ctra. Vielha, s/n (Ed. Aubèrja Era Garona).

Municipi: Naut Aran.

Localitat: Salardú.

Còdi postau: 25598.

Telefòn: 973.64.45.95.

Fax: 973.64.45.88.

Web: http://www.eteva.org.

Titolaritat: centre public.

Conselh Generau d'Aran

Adreça: Plaça Aran, 1 1-2.

Municipi: Vielha-Mijaran.

Localitat: Vielha.

Còdi postau: 25530.

Telefòn: 973.64.18.01.

Fax: 973.64.17.69.

Web: http://www.conselharan.org

Annèx 3

Sollicitud d'inscripcion ara pròva d'accès de caractèr generau as ensenhaments esportius que condusissen ara
obtencion des titolacions oficiaus de tecnic/a d'espòrt e as formacions esportives de nivèu 1
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Dades d'identificacion personau

(Nòm e cognòms), damb domicili en carrèr (nòm deth carrèr, num., pis), municipi (nòm deth municipi), CP
(num. còdi postau), neishut/uda eth (dia) de (mes) de (an), damb DNI o document d'identificacion equivalenta
(num.) e telefòn (num.), corrèu electronic (adreça)

Expòsi:

1. Qu'è 17 ans complidi o les complisqui pendent er an dera convocatòria.

2. Qu'era lengua estrangèra qu'escuelhi ei (indicatz-la):

3. Qu'adjunhi ara sollicitud es documents següents (mercatz çò que correspone):

a) Fotocòpia deth document d'identificacion personau (DNI,NIE o passapòrt);

b) justificant d'auer realizat er ingrès deth prètz public, o document justificatiu dera bonificacion o exempcion
deth pagament;

c) curriculum formatiu, professionau e d'experiéncia e documentacion justificativa;

d) documentacion que justifique era exempcion parciau dera pròva, se cau

d.1) Document d'exempcion dera matèria de competéncia en lengua catalana, reconeishuda peth Servei de
Suports i Recursos Lingüístics deth Departament d'Educació;

d.2) document d'exempcion dera part scientifica e tecnologica;

d.3) sollicitud d'exempcion dera part scientifica e tecnologica, en cas que non l'age sollicitada prealablament;

Solliciti:

Que s'admete era mia inscripcion ara pròva d'accès de caractèr generau as ensenhaments esportius que
condusissen ara obtencion des titolacions oficiaus de tecnic/a d'espòrt e as formacions esportives de nivèu 1,
ara convocatòria de (an).

(Poblacion), (dia) de (mes) de (an)

(Signatura)

resident/a dera Comission avaloradora

Annèx 4

Sollicitud d'inscripcion ara pròva d'accès de caractèr generau as ensenhaments esportius que condusissen ara
obtencion des titolacions oficiaus de tecnic/a superior/a d'espòrt e as formacions esportives de nivèu 3

Dades d'identificacion personau

(Nòm e cognòms), damb domicili en carrèr (nòm deth carrèr, num., pis), municipi (nòm deth municipi), CP
(num. còdi postau), neishut/uda eth (dia) de (mes) de (an), damb DNI o document d'identificacion equivalenta
(num.) e telefòn (num.), corrèu electronic (adreça)
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Expòsi:

1. Qu'è 19 ans complidi o les complisqui pendent er an dera convocatòria.

2. Qu'è 18 ans o les complisqui pendent er an dera convocatòria e è eth títol de tecnic/a d'espòrt e eth de
tecnic/a de formacion professionau (indicatz-lo):

3. Qu'era lengua estrangèra qu'escuelhi ei (indicatz-la):

4. Matèria escuelhuda (matematiques o istòria):

5. Qu'adjunhi ara sollicitud es documents qu'indiqui ara seguida (mercatz çò que correspone):

a) Fotocòpia deth document d'identificacion personau (DNI,NIE o passapòrt);

b) justificant d'auer realizat er ingrès deth prètz public, o document justificatiu dera bonificacion o exempcion
deth pagament;

c) fotocòpia des títols allegadi;

d) curriculum formatiu, professionau e d'experiéncia e documentacion justificativa;

e) document d'exempcion dera matèria de competéncia en lengua catalana entàs cicles de grad miei o de
lengua catalana entàs cicles de grad superior, reconeishuda peth Servei de Suports i Recursos Lingüístics deth
Departament d'Educació;

f) certificacion de superacion deth cors de preparacion entara incorporacion as cicles formatius de grad superior
o dera formacion entàs pròves d'accès as cicles de grad superior, impartidi per centres autorizadi peth
Departament d'Educació.

Solliciti:

Que s'admete era mia inscripcion ara pròva d'accès de caractèr generau as ensenhaments esportius que
condusissen ara obtencion dera titolacion oficiau de tecnic/a superior/a d'espòrt e as formacions esportives de
nivèu 3, convocatòria de (an), qu'indiqui ara seguida (indicatz er ensenhament):

(Poblacion), (dia) de (mes) de (an)

(Signatura)

President/a dera Comission avaloradora

(21.050.025)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/456/2021, de 17 de febrer, per la qual s'autoritza la modificació de la denominació
específica del centre educatiu privat Cultura Pràctica, de Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al Departament d'Educació pel representant de la titular, en petició
de canvi de denominació específica del centre educatiu privat Cultura Pràctica, de Terrassa, es va instruir
l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa
d'aplicació, en concret, per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol,
reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i el Decret 122/2012, de 9
d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats,

Resolc:

-1 Autoritzar la modificació de la denominació específica del centre educatiu privat Cultura Pràctica, de
Terrassa, codi 08030017.

La nova denominació específica és: Creixen Terrassa.

-2 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs d'alçada davant la directora general de Centres Concertats i Centres Privats, en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del
3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i
122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sabadell, 17 de febrer de 2021

Jesús Viñas Cirera

Director dels Serveis Territorials al Vallès Occidental

(21.050.027)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/457/2021, de 17 de febrer, per la qual s'autoritza el canvi de titular del centre educatiu
privat Crea Nova, Creativitat i Innovació, de Sant Cugat del Vallès.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al Departament d'Educació per la representant de la titular, en
petició de canvi de titularitat del centre educatiu privat Crea Nova, Creativitat i Innovació, de Sant Cugat del
Vallès, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment per part del nou titular dels requisits exigits per
la normativa d'aplicació, en concret, per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985,
de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i el Decret
122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres
educatius privats,

Resolc:

-1 Autoritzar el canvi de titular del centre educatiu privat Crea Nova, Creativitat i Innovació, de Sant Cugat del
Vallès, codi 08074872.

Les dades de la nova titular són:

Nom: GRUPO CREANOVA CONCEPT SL.

NIF: B67003343

-2 Aquesta Resolució tindrà efectes des de la data de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

-3 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs d'alçada davant la directora general de Centres Concertats i Centres Privats, en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del
3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i
122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sabadell, 17 de febrer de 2021

Jesús Viñas Cirera

Director dels Serveis Territorials al Vallès Occidental

(21.050.029)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ANUNCI d'informació pública sobre la revisió anticipada d’ofici de l’autorització ambiental d’una activitat
porcina, de l’empresa Serra Ortonoves, Pellicer Vidal, CB, al terme municipal de Coll de Nargó (exp.
L1RA180612).

En compliment del que disposen els articles 15 i 16 del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i
control integrats de la contaminació (BOE núm. 251, de 19.10.2013) en relació amb l'article 26 del Reial decret
legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats
de la contaminació (BOE núm. 316, de 31.12.2016), se sotmet a informació pública la documentació que
acompanya l'expedient de revisió anticipada d'ofici de l'autorització ambiental de l'empresa SERRA
ORTONOVES, PELLICER VIDAL, C.B, per exercir l'activitat ramadera, amb emplaçament previst al terme
municipal de Coll de Nargó (exp. L1RA180612).

L'activitat consisteix en una explotació ramadera de porcí d'engreix. El motiu pel qual es tramita aquesta
revisió anticipada d'ofici és la incorporació de les conclusions sobre les Millors tècniques disponibles (MTD)
respecte la cria intensiva d'aus de corral i porcs (DE), d'acord amb la Decisió d'Execució 2017/302 de la
Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017.

L'expedient, que es tramita d'acord amb el que preveu l'esmentat Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, i els
articles 62 i 63 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC
núm. 5524, d'11.12.2009), finalitza amb resolució que dicta la persona titular del Departament de Territori i
Sostenibilitat.

La documentació està a disposició del públic, en hores d'oficina, a les dependències de les Oficines de Gestió
Ambiental Unificada i l'Oficina de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament de Territori i
Sostenibilitat, a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, i al web del Departament
(http://territori.gencat.cat/informaciopublica) durant el termini de 30 dies. Durant aquest termini, s'admetran
totes les al·legacions que es presentin pels mitjans reglamentaris previstos a la normativa vigent.

Lleida, 15 de gener de 2021

M. Dolors Tella Albareda

Directora dels Serveis Territorials a Lleida

(21.043.016)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ANUNCI de notificació en procediment sancionador ferroviari.

El Servei Territorial de Transports de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat ha emès la
resolució en la tramitació de sancions ferroviàries, en relació als expedients les dades dels quals figuren a
l'annex d'aquest Anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

Consegüentment, i d'acord amb el que preveu l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, es comunica que, per tal que les persones interessades
tinguin coneixement del contingut íntegre de l'acte esmentat i puguin interposar recurs, poden comparèixer a
les dependències de Servei Territorial de Transports de Barcelona, amb adreça al carrer d'Aragó, 244-248, CP
08007 de Barcelona, dins del termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci
al DOGC.

Barcelona, 17 de febrer de 2021

Lara Medina i Romero

Cap del Servei Territorial de Transports de Barcelona en funcions

Annex

Núm. Exp. Denunciat Data fets Data inici Euros

TR-12605-19 49952092W 24/03/19 17/12/20 300

TR-13891-19 49457845W 04/04/19 19/01/21 300

TR-20167-19 49784206Q 23/07/19 02/12/20 300

RR-21708-19  16/05/19 19/01/21 300

TR-21831-19 az296290r* 04/08/19 13/01/21 300

FB-22107-19 X9790810D 01/08/19 13/01/21 300

FB-22172-19 47128887R 04/08/19 13/01/21 300

FB-22178-19 37391040D 03/08/19 13/01/21 300

FB-22179-19 37391040D 04/08/19 13/01/21 300

FB-22212-19 46151414M 05/08/19 13/01/21 300

FB-22216-19 X3835074P 07/08/19 13/01/21 300
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FB-22243-19 Y0431544D 07/08/19 13/01/21 300

FB-22288-19 X4560860Y 26/09/19 13/01/21 30

FB-22289-19 Y5203359Z 03/10/19 13/01/21 100

RR-22662-19 52177385E 16/05/19 26/01/21 300

FB-23155-19 X4882968E 12/08/19 13/01/21 300

FB-23191-19 47128887R 13/08/19 13/01/21 300

FB-23617-19 47142061L 16/08/19 13/01/21 300

FB-23652-19 20553451F 17/08/19 13/01/21 300

FB-24009-19 Y0431544D 23/08/19 13/01/21 300

FB-24036-19 ES828378 23/08/19 13/01/21 300

FB-24076-19 20553451F 26/08/19 13/01/21 300

FB-25063-19 54453564Y 05/09/19 12/01/21 300

FB-25087-19 38549883C 05/09/19 12/01/21 300

FB-25148-19 15AB45692 09/09/19 12/01/21 300

FB-25178-19 46476120C 10/09/19 12/01/21 300

FB-25188-19 47906415Z 08/09/19 12/01/21 300

FB-25204-19 54453564Y 07/09/19 12/01/21 300

FB-25208-19 1477128 11/09/19 12/01/21 300

FB-25275-19 X7777194C 04/11/19 02/02/21 150

TR-25380-19 38096996A 01/09/19 13/01/21 300

TR-25426-19 E552027 04/09/19 13/01/21 300

FB-25626-19 X3555466B 09/09/19 12/01/21 300

FB-25687-19 46812056H 15/09/19 12/01/21 300

FB-25712-19 FX659769 13/09/19 12/01/21 300

FB-25736-19 HP021592 15/09/19 12/01/21 300

FB-25755-19 X7354148J 17/09/19 12/01/21 300

FB-25788-19 X2351108W 17/09/19 12/01/21 300

FB-25830-19 36582806H 18/09/19 12/01/21 300

TR-26147-19 38441980X 22/09/19 13/01/21 300

FB-26424-19 X9530741R 21/09/19 12/01/21 300
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FB-26437-19 143952293 23/09/19 12/01/21 300

FB-26473-19 144545115 24/09/19 12/01/21 300

FB-26486-19 Y2306213V 19/09/19 12/01/21 300

FB-26512-19 X4416446D 22/09/19 12/01/21 300

FB-26532-19 X4560860Y 13/09/19 12/01/21 300

FB-26798-19 X4560860Y 26/09/19 12/01/21 300

FB-26826-19 39502635C 26/09/19 12/01/21 300

FB-26830-19 X4416446D 26/09/19 12/01/21 300

FB-26887-19 47124327h 28/09/19 12/01/21 300

FB-27040-19 26541558H 03/10/19 12/01/21 300

FB-27064-19 49348652J 15/11/19 19/01/21 60

FB-27065-19 39508210Y 20/11/19 19/01/21 30

FB-27696-19 47138417D 24/08/19 12/01/21 300

FB-27713-19 X5724722E 10/10/19 12/01/21 300

FB-27741-19 47750535M 12/10/19 12/01/21 300

FB-27915-19 47752275C 07/12/19 26/01/21 30

FB-27976-19 53867873x 24/09/19 12/01/21 300

FB-27984-19 51237719K 19/09/19 12/01/21 300

FB-28175-19 LJ9545236 11/12/19 26/01/21 100

FB-28176-19 X9790409E 17/12/19 26/01/21 30

FB-28202-19 Y2401593Q 20/09/19 12/01/21 300

FB-28239-19 F742463 24/10/19 12/01/21 300

FB-28303-19 AX717983 25/10/19 12/01/21 300

FB-28325-19 47102908N 28/10/19 26/01/21 300

FB-28328-19 47784316E 28/10/19 26/01/21 300

FB-28352-19 48101581W 29/10/19 12/01/21 300

FB-28365-19 48066465F 28/10/19 12/01/21 300

TR-00025-20 X1841315G 16/10/19 13/01/21 300

TR-00164-20 Y0413823K 31/10/19 13/01/21 300

TR-00187-20 34555868R 17/10/19 13/01/21 300
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TR-00201-20 X9112096W 18/10/19 13/01/21 300

TR-00209-20 49813114J 19/10/19 13/01/21 300

TR-00214-20 E957976 20/10/19 13/01/21 300

TR-00262-20 39356000X 23/10/19 13/01/21 300

TR-00280-20 X5064757L 24/10/19 13/01/21 300

TR-00329-20 em4382094 28/10/19 13/01/21 300

RR-00968-20 48011063N 06/07/19 13/01/21 300

RR-01516-20 38084935V 03/09/19 13/01/21 100

RR-01519-20 43504697J 03/09/19 13/01/21 300

RR-01527-20 54678563L 06/09/19 13/01/21 300

RR-01580-20 47834829G 27/09/19 26/11/20 300

RR-01594-20 Y0532713R 27/09/19 13/01/21 300

TR-01759-20 X6148199T 13/11/19 13/01/21 300

TR-01790-20 Y6665374B 02/11/19 13/01/21 300

TR-01791-20 26616441J 02/11/19 13/01/21 300

TR-01847-20 48266177X 06/11/19 13/01/21 300

TR-01851-20 X4036153K 07/11/19 13/01/21 300

TR-01881-20 cc9871077 09/11/19 13/01/21 300

TR-01946-20 48266177X 06/11/19 13/01/21 100

TR-01948-20 48266177X 06/11/19 13/01/21 100

TR-01949-20 53999176Y 10/10/19 19/01/21 150

RR-02200-20 X6650498W 25/10/19 13/01/21 300

FB-02298-20 39385704K 01/11/19 26/01/21 300

FB-02304-20 46471160M 01/11/19 19/01/21 300

FB-02307-20 21785785R 02/11/19 19/01/21 300

FB-02353-20 JR0493436 01/11/19 19/01/21 300

FB-02357-20 Y7113815K 01/11/19 19/01/21 300

FB-02358-20 48210713E 01/11/19 19/01/21 300

FB-02369-20 44185302W 04/11/19 19/01/21 300

FB-02370-20 X3224276K 04/11/19 19/01/21 300
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FB-02391-20 48067743C 03/11/19 19/01/21 300

FB-02414-20 Y5325409A 05/11/19 19/01/21 300

FB-02415-20 Y3956682Y 06/11/19 19/01/21 300

FB-02425-20 38119822J 04/11/19 19/01/21 300

FB-02427-20 Y5204347J 04/11/19 19/01/21 300

FB-02438-20 43731613B 02/11/19 19/01/21 300

FB-02440-20 P505037 03/11/19 19/01/21 300

FB-02443-20 Y1450969M 03/11/19 19/01/21 300

FB-02445-20 54840739E 04/11/19 19/01/21 300

FB-02452-20 44179357Z 04/11/19 19/01/21 300

FB-02468-20 LB222096 04/11/19 19/01/21 300

FB-02475-20 PA0631427 05/11/19 19/01/21 300

FB-02502-20 47602054N 15/11/19 19/01/21 300

FB-02515-20 15BB40686 15/11/19 19/01/21 300

FB-02530-20 46461898N 12/11/19 19/01/21 300

FB-02539-20 X9911565Z 12/11/19 19/01/21 300

FB-02541-20 47893650Z 14/11/19 19/01/21 300

FB-02564-20 X9039372G 14/11/19 19/01/21 300

FB-02571-20 Y0883317Q 11/11/19 19/01/21 300

FB-02575-20 47277533K 10/11/19 19/01/21 300

FB-02580-20 CO1474794 11/11/19 19/01/21 300

FB-02585-20 53089782D 08/11/19 19/01/21 300

FB-02598-20 X9387655K 13/11/19 19/01/21 300

FB-02601-20 43698472J 14/11/19 19/01/21 300

FB-02602-20 48274825X 15/11/19 19/01/21 300

FB-02606-20 46793432R 11/11/19 19/01/21 300

FB-02620-20 X8400074Z 15/11/19 19/01/21 300

FB-02633-20 X6695282M 10/11/19 19/01/21 300

FB-02641-20 508100315 06/11/19 19/01/21 300

FB-02642-20 47264308K 06/11/19 19/01/21 300
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FB-02653-20 48063003H 07/11/19 19/01/21 300

FB-02660-20 Y0514072J 09/11/19 19/01/21 300

FB-02666-20 21771946P 10/11/19 19/01/21 300

FB-02676-20 0y6720935 11/11/19 19/01/21 300

FB-02683-20 A01654774 12/11/19 19/01/21 300

FB-02694-20 AE2744235 12/11/19 19/01/21 300

FB-02696-20 G077373 12/11/19 19/01/21 300

FB-02698-20 Y1761277C 10/11/19 19/01/21 300

FB-02700-20 X6882664Y 12/11/19 19/01/21 300

FB-02709-20 49735288L 13/11/19 19/01/21 300

FB-02711-20 26617664V 13/11/19 19/01/21 300

FB-02719-20 X4639872J 13/11/19 19/01/21 300

FB-02725-20 X3110402C 14/11/19 19/01/21 300

FB-02738-20 37389971K 16/11/19 19/01/21 300

FB-02755-20 36525755F 17/11/19 19/01/21 300

FB-02778-20 X9678587A 18/11/19 19/01/21 300

FB-02779-20 48027736X 18/11/19 19/01/21 300

FB-02791-20 39508210Y 20/11/19 19/01/21 300

FB-02793-20 23899279W 20/11/19 19/01/21 300

FB-02802-20 47843228P 18/11/19 17/12/20 300

FB-02827-20 PI9548368 18/11/19 19/01/21 300

FB-02829-20 55236298G 18/11/19 12/01/21 300

FB-02830-20 49243586B 18/11/19 19/01/21 300

FB-02838-20 05685534A 19/11/19 19/01/21 300

FB-02840-20 CO2074489 19/11/19 19/01/21 300

FB-02845-20 LG34546 19/11/19 19/01/21 300

FB-02861-20 47866742Q 03/01/20 26/01/21 30

FB-02866-20 X9790409E 30/12/19 26/01/21 150

FB-02872-20 23842982D 14/01/20 26/01/21 100

RR-02899-20 49644827V 19/10/19 13/01/21 300
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FB-02934-20 5457261 20/11/19 19/01/21 300

RR-03012-20 38445598V 28/10/19 13/01/21 300

RR-03018-20 Y0616554F 28/10/19 13/01/21 300

RR-03103-20 39689730X 15/10/19 17/12/20 300

RR-03282-20 54249033Z 06/10/19 17/12/20 300

RR-03375-20 1790820170 11/11/19 20/01/21 300

FB-03457-20 ZV147656 21/11/19 19/01/21 300

RR-03459-20 46681760V 28/11/19 20/01/21 300

FB-03465-20 52464019F 05/11/19 19/01/21 300

FB-03476-20 Y1485401Y 17/11/19 19/01/21 300

FB-03478-20 52595878F 21/11/19 17/12/20 300

FB-03487-20 39368887V 21/11/19 19/01/21 300

FB-03488-20 45482044G 22/11/19 19/01/21 300

FB-03489-20 47661723L 21/11/19 19/01/21 300

FB-03496-20 40370746l 21/11/19 19/01/21 300

FB-03498-20 47893650Z 22/11/19 19/01/21 300

FB-03499-20 AX483703 24/11/19 19/01/21 300

FB-03508-20 X7678699B 23/11/19 19/01/21 300

FB-03511-20 X9790409E 22/11/19 19/01/21 300

FB-03512-20 X9790409E 21/11/19 19/01/21 300

FB-03514-20 47128887R 22/11/19 19/01/21 300

FB-03526-20 46499823X 21/11/19 19/01/21 300

FB-03541-20 FV340002 23/11/19 19/01/21 300

FB-03546-20 46745456A 21/11/19 19/01/21 300

FB-03554-20 46816041R 25/11/19 19/01/21 300

FB-03558-20 52163512H 27/11/19 19/01/21 300

FB-03562-20 39426928Y 27/11/19 19/01/21 300

FB-03569-20 X8055577B 27/11/19 19/01/21 300

FB-03570-20 21776705Y 26/11/19 19/01/21 300

FB-03580-20 45986684R 25/11/19 19/01/21 300
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FB-03588-20 39434192W 25/11/19 19/01/21 300

FB-03596-20 46469663A 25/11/19 19/01/21 300

FB-03598-20 48068758t 25/11/19 19/01/21 300

FB-03602-20 422188 25/11/19 19/01/21 300

FB-03604-20 20581104Z 25/11/19 19/01/21 300

FB-03608-20 X6968285K 24/11/19 19/01/21 300

FB-03616-20 176819790 25/11/19 19/01/21 300

FB-03619-20 47943936E 27/11/19 19/01/21 300

FB-03622-20 47139405P 25/11/19 19/01/21 300

FB-03625-20 191245423 25/11/19 19/01/21 300

FB-03628-20 av562778 22/11/19 19/01/21 300

FB-03638-20 Y0183011Z 25/11/19 19/01/21 300

FB-03648-20 AO644212 26/11/19 19/01/21 300

FB-03650-20 I319264 26/11/19 19/01/21 300

FB-03665-20 X1376331B 27/11/19 19/01/21 300

FB-03668-20 Y6830297R 27/11/19 19/01/21 300

FB-03671-20 48212424P 27/11/19 19/01/21 300

RR-03705-20 47773199Z 09/11/19 20/01/21 300

RR-03708-20 46350853B 14/11/19 20/01/21 300

RR-03714-20 41566028Z 08/11/19 20/01/21 300

RR-03741-20 X8120342P 20/11/19 20/01/21 300

RR-03807-20 Y1618055L 14/11/19 20/01/21 300

RR-03876-20 PS9463536 15/11/19 20/01/21 300

RR-03877-20 79277510Y 15/11/19 20/01/21 300

RR-03879-20 35107218H 13/11/19 20/01/21 300

RR-03896-20 X6696199W 15/11/19 20/01/21 300

RR-03919-20 Y3255497E 29/11/19 12/01/21 300

RR-03925-20 49649407C 29/11/19 20/01/21 300

RR-03927-20 GR4179165 29/11/19 20/01/21 300

RR-03930-20 47843215H 29/11/19 20/01/21 300
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RR-03945-20 55276820T 28/11/19 20/01/21 300

RR-03948-20 46240869J 28/11/19 20/01/21 300

RR-03949-20 Y4563679X 28/11/19 20/01/21 300

RR-03956-20 X4979908V 28/11/19 20/01/21 300

RR-03962-20 47637511A 28/11/19 20/01/21 300

RR-03970-20 45460130D 28/11/19 20/01/21 300

RR-03973-20 48020283D 28/11/19 20/01/21 300

RR-03992-20 47609576J 29/11/19 20/01/21 300

RR-03998-20 45788457B 29/11/19 20/01/21 300

RR-04002-20 35019388W 29/11/19 20/01/21 300

RR-04003-20 47637570Q 29/11/19 20/01/21 300

RR-04004-20 33960985J 29/11/19 20/01/21 300

RR-04005-20 X749424L 29/11/19 20/01/21 300

RR-04008-20 47843764S 29/11/19 20/01/21 300

RR-04014-20 23842506Q 30/11/19 20/01/21 300

RR-04024-20 39896467P 25/11/19 20/01/21 300

RR-04029-20 48025921N 29/11/19 20/01/21 300

RR-04030-20 X2753489K 26/11/19 20/01/21 300

RR-04031-20 41547810N 18/11/19 20/01/21 300

RR-04038-20 Y6655452W 21/11/19 20/01/21 300

RR-04043-20 Y6330327M 29/11/19 20/01/21 300

RR-04045-20 42372872H 25/11/19 20/01/21 300

RR-04064-20 39905683Q 04/11/19 20/01/21 300

RR-04070-20 X3880944Q 08/11/19 20/01/21 300

RR-04072-20 53836218H 08/11/19 20/01/21 300

RR-04073-20 53836218H 08/11/19 20/01/21 300

RR-04086-20 LB222096 07/11/19 20/01/21 300

RR-04088-20 4617179 07/11/19 20/01/21 300

RR-04089-20 X9167122N 18/11/19 20/01/21 300

RR-04095-20 Y1371011H 18/11/19 20/01/21 300

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8351 - 26.2.20219/35 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21049013-2021



RR-04099-20 Y4894169K 18/11/19 20/01/21 150

RR-04103-20 Y4894169K 18/11/19 20/01/21 300

RR-04111-20 47716816G 18/11/19 20/01/21 300

RR-04126-20 46720785B 07/11/19 20/01/21 300

RR-04136-20 AK0613488 06/11/19 20/01/21 300

RR-04140-20 OL5LH1VJTH 06/11/19 20/01/21 300

RR-04174-20 X9732846M 30/11/19 20/01/21 300

RR-04187-20 47115897Y 10/11/19 20/01/21 300

RR-04189-20 Y2635483B 08/11/19 20/01/21 300

RR-04190-20 49184265F 18/11/19 20/01/21 300

RR-04191-20 X9520614V 08/11/19 20/01/21 300

RR-04202-20 X8112969H 22/11/19 20/01/21 300

RR-04203-20 49294254X 03/11/19 20/01/21 100

RR-04204-20 49294254X 03/11/19 20/01/21 100

RR-04205-20 49294254X 03/11/19 20/01/21 300

RR-04208-20 39693209Q 06/11/19 20/01/21 300

RR-04222-20 36978489D 05/11/19 20/01/21 300

RR-04240-20 47632466H 28/11/19 20/01/21 300

RR-04251-20 Y2810159X 28/11/19 20/01/21 300

RR-04255-20 X6747736L 05/11/19 20/01/21 300

RR-04267-20 X6202595R 08/11/19 20/01/21 300

RR-04280-20 20568089V 08/11/19 20/01/21 300

RR-04283-20 39471730G 05/11/19 20/01/21 300

RR-04287-20 48900589D 28/11/19 20/01/21 300

RR-04298-20 Y0288336E 05/11/19 20/01/21 300

RR-04301-20 48089141M 28/11/19 20/01/21 300

RR-04321-20 X4538655C 21/11/19 20/01/21 300

RR-04332-20 X9927083F 25/11/19 20/01/21 100

RR-04333-20 Y3682484Z 24/11/19 20/01/21 100

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8351 - 26.2.202110/35 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21049013-2021



RR-04334-20 X9927083F 25/11/19 20/01/21 300

RR-04335-20 Y3682484Z 24/11/19 20/01/21 300

RR-04336-20 Y3682484Z 24/11/19 20/01/21 300

FB-04356-20 52055716T 02/11/19 19/01/21 300

FB-04378-20 49491235L 21/11/19 19/01/21 300

FB-04380-20 48035715P 18/11/19 19/01/21 300

FB-04382-20 Y3397146Z 22/11/19 19/01/21 300

FB-04384-20 53964469Y 15/11/19 19/01/21 300

FB-04386-20 C01765560 19/11/19 19/01/21 300

RR-04393-20 21767064W 23/11/19 20/01/21 30

FB-04404-20 37291961Z 26/11/19 19/01/21 300

FB-04411-20 41073253Z 01/12/19 26/01/21 300

FB-04412-20 X9758468M 30/11/19 19/01/21 300

FB-04414-20 46722096B 29/11/19 19/01/21 300

FB-04417-20 77265244X 28/11/19 19/01/21 300

FB-04429-20 47674734N 29/11/19 19/01/21 300

FB-04430-20 849203 01/12/19 26/01/21 300

FB-04434-20 Y4961265H 28/11/19 19/01/21 300

FB-04435-20 48184818W 28/11/19 19/01/21 300

FB-04437-20 46989407Q 29/11/19 19/01/21 300

FB-04441-20 51290670A 01/12/19 26/01/21 300

FB-04453-20 49531289F 28/11/19 19/01/21 300

FB-04460-20 Y7554187N 30/11/19 12/01/21 300

FB-04472-20 38439471P 04/12/19 26/01/21 300

FB-04474-20 47924455E 02/12/19 26/01/21 300

FB-04478-20 X3164557X 02/12/19 26/01/21 300

FB-04484-20 46948404E 29/11/19 19/01/21 300

FB-04485-20 49106486Z 02/12/19 26/01/21 300

RR-04487-20 77265244X 25/11/19 20/01/21 300

FB-04491-20 X6336626B 01/12/19 26/01/21 300
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FB-04494-20 Y4727322P 02/12/19 26/01/21 300

FB-04504-20 46972971W 04/12/19 26/01/21 300

FB-04509-20 46383947P 29/11/19 19/01/21 300

FB-04522-20 Y1489646L 02/12/19 26/01/21 300

FB-04523-20 748337 02/12/19 26/01/21 300

FB-04533-20 54895939E 03/12/19 26/01/21 300

FB-04534-20 FM227278 03/12/19 26/01/21 300

FB-04535-20 33870620S 03/12/19 26/01/21 300

FB-04536-20 49551540H 03/12/19 26/01/21 300

RR-04540-20 49325049P 25/11/19 20/01/21 300

FB-04545-20 342015634 04/12/19 26/01/21 300

FB-04548-20 Y6071078N 04/12/19 26/01/21 300

FB-04552-20 249174774 04/12/19 26/01/21 300

FB-04553-20 X5611677E 04/12/19 26/01/21 300

RR-04557-20 21767064W 23/11/19 20/01/21 100

RR-04563-20 Y0935319V 25/11/19 20/01/21 300

RR-04567-20 X9491669Y 25/11/19 20/01/21 300

RR-04585-20 55278241H 22/11/19 20/01/21 300

RR-04615-20 47851901X 22/11/19 20/01/21 300

RR-04630-20 46747227A 22/11/19 20/01/21 100

RR-04631-20 46747227A 22/11/19 20/01/21 300

RR-04636-20 75952959J 22/11/19 20/01/21 300

RR-04637-20 X5484910P 22/11/19 20/01/21 300

RR-04643-20 216377123 24/11/19 20/01/21 300

RR-04647-20 X7455839K 24/11/19 20/01/21 300

RR-04648-20 X7455839K 24/11/19 20/01/21 150

RR-04651-20 Y3682484Z 24/11/19 20/01/21 150

RR-04657-20 X8759917E 21/11/19 20/01/21 300

RR-04658-20 Y0338351N 21/11/19 20/01/21 300

RR-04664-20 48169594G 21/11/19 20/01/21 300
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RR-04669-20 M357898 27/11/19 20/01/21 300

RR-04673-20 48178967Q 27/11/19 20/01/21 300

RR-04689-20 X3132197B 27/11/19 20/01/21 300

RR-04690-20 25623764Q 20/11/19 20/01/21 300

RR-04698-20 46412216X 27/11/19 20/01/21 300

RR-04700-20 47970010Z 20/11/19 20/01/21 300

RR-04709-20 43684449C 26/11/19 20/01/21 300

RR-04710-20 X3311842A 26/11/19 20/01/21 300

RR-04711-20 X9375899H 26/11/19 20/01/21 300

RR-04718-20 X9459509T 26/11/19 20/01/21 300

RR-04723-20 46674182Y 27/11/19 20/01/21 100

RR-04725-20 46674182Y 27/11/19 20/01/21 300

RR-04727-20 X2673565E 26/11/19 20/01/21 300

RR-04737-20 12AA01958 26/11/19 20/01/21 300

RR-04757-20 X3311842A 25/11/19 20/01/21 300

RR-04776-20 4672188SG 19/11/19 20/01/21 300

RR-04782-20 LA140783 03/11/19 20/01/21 300

RR-04791-20 WD9631283 02/11/19 20/01/21 300

RR-04794-20 P1861051 02/11/19 20/01/21 300

RR-04806-20 33947043D 19/11/19 20/01/21 300

RR-04815-20 X3542500V 18/11/19 20/01/21 300

RR-04827-20 47115897Y 05/11/19 20/01/21 300

RR-04843-20 X8623127J 04/11/19 20/01/21 300

RR-04846-20 F792906 04/11/19 20/01/21 300

RR-04849-20 45166557P 04/11/19 20/01/21 300

RR-04851-20 26900035v 04/11/19 20/01/21 300

RR-04873-20 X8160608R 03/11/19 20/01/21 300

TR-04897-20 671253 18/11/19 20/01/21 300

TR-04899-20 aq237274 19/11/19 20/01/21 300

TR-04908-20 21754167P 19/11/19 20/01/21 300
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TR-04939-20 54247893R 20/11/19 20/01/21 300

TR-04942-20 77309046C 20/11/19 20/01/21 300

TR-04944-20 y2294075T 21/11/19 20/01/21 300

TR-04946-20 x5342306G 21/11/19 20/01/21 300

TR-04949-20 40998547N 21/11/19 20/01/21 300

TR-04954-20 53080904D 21/11/19 20/01/21 300

TR-04955-20 45830061P 21/11/19 20/01/21 300

TR-04963-20 53064897X 22/11/19 20/01/21 300

TR-04965-20 41003757R 23/11/19 20/01/21 300

TR-04966-20 38123085X 23/11/19 20/01/21 300

TR-04967-20 41027757N 23/11/19 20/01/21 300

TR-04970-20 47328499L 24/11/19 20/01/21 300

TR-04971-20 y4972345N 24/11/19 20/01/21 300

TR-04972-20 47875533K 25/11/19 20/01/21 300

TR-04987-20 47968353J 26/11/19 20/01/21 300

TR-04988-20 37379744Y 26/11/19 20/01/21 300

TR-04997-20 x6042778B 26/11/19 20/01/21 300

TR-05002-20 aag022466 27/11/19 20/01/21 300

TR-05003-20 X3994562Z 27/11/19 20/01/21 300

TR-05010-20 nr9745876 28/11/19 20/01/21 300

TR-05015-20 53642482L 28/11/19 20/01/21 300

TR-05021-20 y7295414N 30/11/19 20/01/21 300

TR-05030-20 x4157558D 18/11/19 20/01/21 300

TR-05058-20 25369204C 20/11/19 20/01/21 300

TR-05075-20 x8818526G 21/11/19 20/01/21 300

TR-05087-20 49244086M 22/11/19 20/01/21 300

TR-05088-20 72708612T 22/11/19 20/01/21 300

TR-05089-20 23994937 22/11/19 20/01/21 300

TR-05098-20 F738822 23/11/19 20/01/21 300

TR-05111-20 26315200A 25/11/19 20/01/21 300
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TR-05113-20 46498678S 25/11/19 20/01/21 300

TR-05114-20 49284880C 25/11/19 20/01/21 300

TR-05122-20 L15489030 26/11/19 20/01/21 300

TR-05125-20 48266742T 26/11/19 20/01/21 300

TR-05130-20 48079563H 26/11/19 20/01/21 300

TR-05134-20 47988619Q 27/11/19 20/01/21 300

TR-05139-20 30081972 27/11/19 20/01/21 300

TR-05140-20 53833320A 27/11/19 20/01/21 300

TR-05142-20 49457230P 27/11/19 20/01/21 300

TR-05150-20 AS463755 28/11/19 20/01/21 300

TR-05152-20 X8838210T 28/11/19 20/01/21 300

TR-05157-20 Y2864083E 29/11/19 20/01/21 300

TR-05162-20 48017208Q 29/11/19 20/01/21 300

TR-05172-20 110267800 29/11/19 20/01/21 300

TR-05175-20 46348081E 30/11/19 20/01/21 300

TR-05176-20 x8298723R 30/11/19 20/01/21 300

TR-05177-20 46471364W 30/11/19 20/01/21 300

TR-05179-20 47111758F 30/11/19 20/01/21 300

TR-05183-20 X4055704E 30/11/19 20/01/21 300

TR-05187-20 47328499L 24/11/19 20/01/21 150

FB-05198-20 49558643Z 19/11/19 19/01/21 300

FB-05199-20 49558643Z 23/11/19 19/01/21 300

FB-05201-20 14269421Z 05/12/19 26/01/21 300

FB-05202-20 20565382R 16/11/19 19/01/21 300

FB-05214-20 16ab10137 05/12/19 26/01/21 300

FB-05217-20 VP8960784 06/12/19 26/01/21 300

FB-05220-20 25368451A 05/12/19 26/01/21 300

FB-05221-20 F163401 05/12/19 26/01/21 300

FB-05228-20 X2215190Z 07/12/19 26/01/21 300

FB-05233-20 48268950t 05/12/19 26/01/21 300
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FB-05236-20 Y0259223G 07/12/19 26/01/21 300

FB-05237-20 47877549J 08/12/19 26/01/21 300

FB-05247-20 23332022V 08/12/19 26/01/21 300

FB-05248-20 47866742Q 05/12/19 26/01/21 300

FB-05249-20 X9971505Q 05/12/19 26/01/21 300

FB-05263-20 39385704K 06/12/19 26/01/21 300

FB-05265-20 48065679A 08/12/19 26/01/21 300

FB-05269-20 39386980D 09/12/19 26/01/21 300

FB-05271-20 47739973T 07/12/19 26/01/21 300

FB-05275-20 39422815X 09/12/19 26/01/21 300

FB-05279-20 48210650M 08/12/19 26/01/21 300

FB-05280-20 79272365J 09/12/19 26/01/21 300

FB-05281-20 47862255Z 09/12/19 26/01/21 300

FB-05284-20 47752275C 07/12/19 26/01/21 300

FB-05296-20 49937492F 06/12/19 26/01/21 300

FB-05300-20 02227610Z 06/12/19 26/01/21 300

FB-05315-20 21160828T 10/12/19 26/01/21 300

FB-05316-20 24546247A 10/12/19 26/01/21 300

FB-05319-20 X7744668Q 10/12/19 26/01/21 300

FB-05327-20 49662192V 10/12/19 26/01/21 300

FB-05329-20 X6000751M 11/12/19 26/01/21 300

FB-05331-20 X0261998M 11/12/19 26/01/21 300

FB-05335-20 X7777194C 11/12/19 26/01/21 300

FB-05338-20 49550016N 11/12/19 26/01/21 300

FB-05339-20 46594255G 10/12/19 26/01/21 300

FB-05340-20 RO7103543 11/12/19 26/01/21 300

FB-05342-20 54327577J 11/12/19 26/01/21 300

FB-05344-20 54681315B 11/12/19 26/01/21 300

FB-05345-20 LJ9545236 11/12/19 26/01/21 300

FB-05348-20 14DE07138 11/12/19 26/01/21 300
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FB-05351-20 118038493 10/12/19 26/01/21 300

FB-05361-20 LC249392 10/12/19 26/01/21 300

FB-05367-20 Y4113269D 11/12/19 26/01/21 300

FB-05368-20 IG5347048 11/12/19 26/01/21 300

FB-05369-20 BK277448 11/12/19 26/01/21 300

FB-05371-20 46988158D 11/12/19 26/01/21 300

FB-05375-20 P200338 11/12/19 26/01/21 300

TR-05384-20 47328499L 24/11/19 20/01/21 100

RR-05399-20 X7417049E 10/12/19 26/01/21 300

RR-05407-20 X8766450T 15/12/19 27/01/21 300

RR-05408-20 54987005P 15/12/19 27/01/21 300

RR-05409-20 54761372M 15/12/19 27/01/21 300

RR-05411-20 49818189 15/12/19 27/01/21 300

RR-05413-20 A02215638 15/12/19 27/01/21 300

RR-05414-20 NIP21171 15/12/19 27/01/21 300

RR-05420-20 46815663Z 10/12/19 27/01/21 300

RR-05423-20 X9020910B 10/12/19 27/01/21 300

RR-05436-20 54707405LL 14/12/19 27/01/21 300

RR-05439-20 J0445821A 10/12/19 27/01/21 300

RR-05444-20 53327161M 13/12/19 27/01/21 300

RR-05449-20 055290007 13/12/19 27/01/21 300

RR-05453-20 X3362261Y 09/12/19 27/01/21 300

RR-05454-20 756302 09/12/19 27/01/21 300

RR-05456-20 999143 09/12/19 27/01/21 300

RR-05458-20 N448485 13/12/19 27/01/21 300

RR-05462-20 43515818H 13/12/19 27/01/21 300

RR-05463-20 X3689979E 13/12/19 27/01/21 300

RR-05464-20 53288181J 13/12/19 27/01/21 300

RR-05467-20 48069065P 13/12/19 27/01/21 300

RR-05468-20 37284564T 13/12/19 27/01/21 300
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RR-05469-20 49294211J 13/12/19 27/01/21 300

RR-05470-20 47796606F 12/12/19 27/01/21 300

RR-05471-20 46235335E 13/12/19 27/01/21 300

RR-05476-20 51286617K 09/12/19 27/01/21 300

RR-05480-20 46854577Q 12/12/19 27/01/21 300

RR-05481-20 53878318E 09/12/19 27/01/21 300

RR-05482-20 4757585E 12/12/19 27/01/21 300

RR-05485-20 44993818E 12/12/19 27/01/21 300

RR-05492-20 34059913H 12/12/19 26/01/21 300

RR-05499-20 52219457G 11/12/19 27/01/21 300

RR-05501-20 X8324860X 11/12/19 27/01/21 300

RR-05503-20 39137026L 11/12/19 27/01/21 300

RR-05506-20 BZ7698504 08/12/19 27/01/21 300

RR-05508-20 46280506K 08/12/19 27/01/21 300

RR-05523-20 47632723E 11/12/19 27/01/21 300

RR-05526-20 35010654P 11/12/19 27/01/21 300

RR-05529-20 46358164P 11/12/19 27/01/21 300

RR-05542-20 X7865490L 08/12/19 27/01/21 300

RR-05543-20 X8719772N 06/12/19 27/01/21 300

RR-05555-20 AY4316121 11/12/19 27/01/21 300

RR-05558-20 PC476845 03/12/19 27/01/21 300

RR-05560-20 40862243H 05/12/19 27/01/21 100

RR-05561-20 AR591779 03/12/19 27/01/21 300

RR-05564-20 36577467S 03/12/19 27/01/21 300

RR-05565-20 Y6405475V 04/12/19 27/01/21 300

RR-05567-20 48011143T 04/12/19 27/01/21 300

RR-05574-20 X7941789G 03/12/19 27/01/21 300

RR-05576-20 39178073B 03/12/19 27/01/21 300

RR-05581-20 X5053795M 08/12/19 27/01/21 300

RR-05593-20 3090853X 03/12/19 27/01/21 300
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RR-05597-20 Y6007638Y 10/12/19 27/01/21 300

RR-05606-20 54575199V 03/12/19 27/01/21 300

RR-05607-20 X9038232Z 03/12/19 27/01/21 300

RR-05609-20 46384141H 03/12/19 27/01/21 300

RR-05615-20 39703032H 04/12/19 27/01/21 300

RR-05617-20 46467287L 04/12/19 27/01/21 300

RR-05618-20 45497904V 03/12/19 27/01/21 300

RR-05619-20 44196293E 04/12/19 27/01/21 300

RR-05621-20 X5482618P 04/12/19 27/01/21 300

RR-05623-20 43465403A 03/12/19 26/01/21 300

RR-05624-20 43465403A 03/12/19 26/01/21 100

RR-05625-20 LB176199 03/12/19 27/01/21 300

RR-05626-20 53O31863G 03/12/19 27/01/21 300

RR-05628-20 49722221Q 02/12/19 27/01/21 300

RR-05629-20 49722221Q 02/12/19 27/01/21 150

RR-05630-20 E408288 02/12/19 27/01/21 300

RR-05631-20 43428811G 02/12/19 27/01/21 300

RR-05635-20 088412650 03/12/19 27/01/21 300

RR-05636-20 116811843 02/12/19 27/01/21 300

RR-05640-20 15BB4582 03/12/19 27/01/21 300

RR-05643-20 49295637J 03/12/19 27/01/21 300

RR-05647-20 77316877P 27/12/19 27/01/21 300

RR-05653-20 20886484T 25/12/19 27/01/21 300

RR-05654-20 73209362V 02/12/19 26/01/21 300

RR-05656-20 X3725993A 02/12/19 27/01/21 300

RR-05657-20 21785202Q 02/12/19 27/01/21 300

RR-05658-20 54816221E 02/12/19 27/01/21 300

RR-05660-20 A03869178 01/12/19 27/01/21 300

RR-05662-20 40349742Z 01/12/19 27/01/21 300
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TR-05665-20 53069128D 01/12/19 27/01/21 300

TR-05672-20 207612 02/12/19 27/01/21 300

TR-05673-20 43698669A 02/12/19 27/01/21 300

TR-05675-20 11ab99251 02/12/19 27/01/21 300

TR-05676-20 12262015 02/12/19 27/01/21 300

TR-05679-20 27360007N 02/12/19 27/01/21 300

TR-05683-20 920483208 02/12/19 27/01/21 300

TR-05686-20 45308624G 02/12/19 26/01/21 300

TR-05692-20 39340203 02/12/19 27/01/21 300

TR-05694-20 46773506Q 03/12/19 27/01/21 300

TR-05700-20 20920548R 03/12/19 26/01/21 300

TR-05703-20 2000101545 04/12/19 27/01/21 300

TR-05704-20 pc629054 04/12/19 27/01/21 300

TR-05710-20 41667130P 04/12/19 27/01/21 300

TR-05714-20 39414554Y 04/12/19 27/01/21 300

TR-05715-20 B825231 04/12/19 27/01/21 300

TR-05720-20 46696013X 05/12/19 27/01/21 300

TR-05722-20 1706931534 08/12/19 27/01/21 300

TR-05723-20 x5385437X 08/12/19 27/01/21 300

TR-05724-20 fx021986 08/12/19 27/01/21 300

TR-05725-20 35034 08/12/19 27/01/21 300

TR-05726-20 46719878R 09/12/19 27/01/21 300

TR-05727-20 e317861 09/12/19 27/01/21 300

TR-05728-20 75790270A 09/12/19 27/01/21 300

TR-05732-20 54409685B 09/12/19 27/01/21 300

TR-05736-20 46047437B 09/12/19 27/01/21 300

TR-05740-20 33555255A 09/12/19 26/01/21 300

TR-05743-20 x7174126N 09/12/19 27/01/21 300

TR-05744-20 41650550B 09/12/19 27/01/21 300

TR-05747-20 21771086E 09/12/19 27/01/21 300
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TR-05748-20 39531060V 09/12/19 27/01/21 300

TR-05751-20 497448553 10/12/19 27/01/21 300

TR-05752-20 707132542 10/12/19 27/01/21 300

TR-05757-20 44885272J 10/12/19 26/01/21 300

TR-05762-20 re5221837x 11/12/19 27/01/21 300

TR-05768-20 47330295K 11/12/19 27/01/21 300

TR-05769-20 53066448C 11/12/19 27/01/21 300

TR-05770-20 31721748 11/12/19 27/01/21 300

TR-05778-20 41508637P 12/12/19 26/01/21 300

TR-05779-20 18ad75681 12/12/19 27/01/21 300

TR-05782-20 18IB89429 12/12/19 27/01/21 300

TR-05785-20 544714 12/12/19 27/01/21 300

TR-05787-20 38881682K 13/12/19 27/01/21 300

TR-05788-20 21751015F 13/12/19 27/01/21 300

TR-05790-20 46051729W 15/12/19 27/01/21 300

TR-05794-20 39702295V 13/12/19 27/01/21 300

TR-05811-20 07821830 02/12/19 27/01/21 300

TR-05812-20 6836756 02/12/19 27/01/21 300

TR-05816-20 48074071T 02/12/19 27/01/21 300

TR-05818-20 Y1715903W 03/12/19 27/01/21 300

TR-05819-20 017517584 03/12/19 27/01/21 300

TR-05822-20 x7414870S 03/12/19 27/01/21 300

TR-05824-20 4587424-8 03/12/19 27/01/21 300

TR-05825-20 951346 03/12/19 27/01/21 300

TR-05832-20 y0638917Z 03/12/19 27/01/21 300

TR-05835-20 38532 03/12/19 27/01/21 300

TR-05845-20 46557710Y 04/12/19 27/01/21 300

TR-05846-20 X9129853A 04/12/19 27/01/21 300

TR-05847-20 0549791 04/12/19 27/01/21 300

TR-05848-20 46566549J 04/12/19 27/01/21 300
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TR-05850-20 47573541L 04/12/19 27/01/21 300

TR-05860-20 28492168K 05/12/19 27/01/21 300

TR-05866-20 49187550A 06/12/19 27/01/21 300

TR-05871-20 53873485X 07/12/19 27/01/21 300

TR-05872-20 x6828159B 07/12/19 27/01/21 300

TR-05873-20 D04192477 07/12/19 27/01/21 300

TR-05877-20 51285473G 08/12/19 27/01/21 300

TR-05878-20 49819996H 08/12/19 27/01/21 300

TR-05889-20 X4409508V 09/12/19 27/01/21 300

TR-05890-20 45962263Y 09/12/19 27/01/21 300

TR-05891-20 x8450402H 10/12/19 27/01/21 300

TR-05892-20 49329240J 10/12/19 27/01/21 300

TR-05909-20 18SD56012 10/12/19 27/01/21 300

TR-05911-20 35111599Y 10/12/19 27/01/21 300

TR-05914-20 157291 10/12/19 27/01/21 300

TR-05918-20 X2171958E 10/12/19 27/01/21 300

TR-05921-20 49296096N 11/12/19 27/01/21 300

TR-05922-20 26952018C 11/12/19 27/01/21 300

TR-05925-20 x3066110A 11/12/19 27/01/21 300

TR-05928-20 y4453174C 11/12/19 27/01/21 300

TR-05930-20 26952018C 11/12/19 27/01/21 300

TR-05932-20 39448873D 11/12/19 27/01/21 300

TR-05933-20 A008654 11/12/19 27/01/21 300

TR-05941-20 l20057284 12/12/19 27/01/21 300

TR-05942-20 23876153Z 12/12/19 27/01/21 300

TR-05955-20 42988804X 12/12/19 27/01/21 300

TR-05969-20 15432773 14/12/19 27/01/21 300

RR-05985-20 1703691020 30/12/19 27/01/21 300

RR-05988-20 Y6071409K 30/12/19 27/01/21 300

RR-05989-20 Y6071409K 30/12/19 27/01/21 100
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RR-05992-20 Y1098243F 29/12/19 27/01/21 300

RR-06004-20 X8623835P 04/12/19 27/01/21 300

RR-06022-20 P509511 28/12/19 27/01/21 300

RR-06046-20 X6979594Z 26/12/19 26/01/21 100

RR-06048-20 49646990H 09/12/19 27/01/21 300

RR-06050-20 49424659M 05/12/19 27/01/21 300

RR-06058-20 26832275S 09/12/19 26/01/21 300

RR-06064-20 41595184Y 23/12/19 27/01/21 300

RR-06069-20 Y0906179Q 23/12/19 27/01/21 300

RR-06076-20 Y5931189D 23/12/19 27/01/21 300

RR-06079-20 X8199586V 23/12/19 27/01/21 300

RR-06092-20 Y1511098N 13/12/19 27/01/21 300

RR-06098-20 Y654653N 07/12/19 27/01/21 300

RR-06101-20 48268002H 06/12/19 27/01/21 300

RR-06115-20 432123100 31/12/19 27/01/21 300

RR-06117-20 45855420K 24/12/19 27/01/21 100

RR-06125-20 A543149560 29/12/19 27/01/21 30

RR-06130-20 118195254 21/12/19 27/01/21 300

RR-06131-20 CV405739 20/12/19 27/01/21 300

RR-06133-20 KV423896 20/12/19 27/01/21 300

RR-06138-20 00629364 23/12/19 27/01/21 300

RR-06141-20 X6039011Q 20/12/19 27/01/21 300

RR-06145-20 48281177Z 21/12/19 27/01/21 300

RR-06155-20 266641 29/12/19 27/01/21 300

RR-06156-20 Y6042485P 28/12/19 27/01/21 300

RR-06157-20 KT837015 19/12/19 27/01/21 300

RR-06162-20 BF3521337 18/12/19 27/01/21 300

FB-06165-20 55181302R 20/10/19 19/01/21 300

FB-06172-20 Y3037618E 29/11/19 19/01/21 300

FB-06191-20 36259886 26/11/19 19/01/21 300
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FB-06197-20 47102908N 12/12/19 26/01/21 300

FB-06209-20 46425315E 13/12/19 26/01/21 300

FB-06229-20 47102908N 14/12/19 26/01/21 300

FB-06246-20 X7020512S 13/12/19 26/01/21 300

FB-06261-20 RZ5653161 14/12/19 26/01/21 300

FB-06266-20 DT4860456 16/12/19 26/01/21 300

FB-06284-20 Y6298716L 13/12/19 26/01/21 300

FB-06303-20 39160491R 19/12/19 26/01/21 300

FB-06314-20 46818437M 17/12/19 26/01/21 300

FB-06326-20 47752275C 16/12/19 26/01/21 300

FB-06354-20 271856 16/12/19 26/01/21 300

FB-06365-20 X2358256C 17/12/19 26/01/21 300

FB-06371-20 F8097163 18/12/19 26/01/21 300

FB-06378-20 37694440Q 19/12/19 26/01/21 300

FB-06381-20 46541296Z 19/12/19 26/01/21 300

FB-06397-20 Y1980240T 19/12/19 26/01/21 300

FB-06400-20 47753407W 13/02/20 09/02/21 100

FB-06404-20 46986926L 17/01/20 04/02/21 150

RR-06412-20 X6457736A 21/12/19 27/01/21 300

RR-06413-20 47728475W 21/12/19 27/01/21 300

RR-06417-20 48180043B 19/12/19 27/01/21 300

RR-06419-20 47618825Q 31/12/19 27/01/21 300

RR-06428-20 X4460824C 18/12/19 27/01/21 300

RR-06448-20 34059913H 17/12/19 26/01/21 300

RR-06453-20 A02200529 17/12/19 27/01/21 300

RR-06456-20 24434172F 17/12/19 27/01/21 300

RR-06457-20 Y6665058V 17/12/19 27/01/21 300

RR-06459-20 Q543967 17/12/19 27/01/21 300

RR-06473-20 X4460824C 18/12/19 27/01/21 300

RR-06475-20 53311190L 16/12/19 27/01/21 100
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RR-06476-20 53311190L 16/12/19 27/01/21 300

RR-06480-20 X8897802E 19/12/19 27/01/21 300

RR-06484-20 48218472F 20/12/19 27/01/21 300

RR-06491-20 C4WJ2GF68 18/12/19 27/01/21 300

RR-06496-20 Y1344552D 18/12/19 27/01/21 300

RR-06497-20 YB4600292 18/12/19 27/01/21 300

FB-06522-20 54324230R 23/11/19 19/01/21 300

FB-06533-20 46750418C 20/12/19 26/01/21 300

FB-06550-20 49503440B 20/12/19 26/01/21 300

FB-06554-20 45881911Q 21/12/19 26/01/21 300

FB-06559-20 41615936N 21/12/19 26/01/21 300

FB-06574-20 EI6351395 22/12/19 26/01/21 300

FB-06578-20 38133825D 23/12/19 26/01/21 300

FB-06587-20 49243165G 23/12/19 26/01/21 300

FB-06603-20 IF50125 21/12/19 26/01/21 300

FB-06614-20 X4844450Y 23/12/19 26/01/21 300

FB-06620-20 27421047X 23/12/19 26/01/21 300

FB-06630-20 AP9361285 20/12/19 26/01/21 300

FB-06649-20 X5814307E 26/12/19 26/01/21 300

FB-06652-20 49187942G 26/12/19 26/01/21 300

FB-06669-20 21673474E 25/12/19 26/01/21 300

TR-06683-20 y2665157T 16/12/19 27/01/21 300

TR-06690-20 y6253045A 17/12/19 27/01/21 300

TR-06692-20 y5947522N 17/12/19 27/01/21 300

TR-06697-20 x6171545R 17/12/19 27/01/21 300

TR-06702-20 48134684P 17/12/19 27/01/21 300

TR-06706-20 33270087N 17/12/19 26/01/21 300

TR-06708-20 41006595X 18/12/19 27/01/21 300

TR-06712-20 g063317 18/12/19 27/01/21 300

TR-06715-20 51285473G 18/12/19 27/01/21 300
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TR-06724-20 F22774023 19/12/19 27/01/21 300

TR-06734-20 47941301D 19/12/19 27/01/21 300

TR-06736-20 47905883B 19/12/19 27/01/21 300

TR-06737-20 y0355757F 20/12/19 27/01/21 300

TR-06743-20 46050379D 21/12/19 27/01/21 300

TR-06748-20 49819996H 20/12/19 27/01/21 300

TR-06752-20 53335798V 22/12/19 27/01/21 300

TR-06761-20 y2618467T 24/12/19 27/01/21 300

TR-06762-20 av833081 24/12/19 27/01/21 300

TR-06766-20 AU231644 26/12/19 27/01/21 300

TR-06768-20 PAI249937 26/12/19 27/01/21 300

TR-06771-20 49953406M 27/12/19 27/01/21 300

TR-06775-20 47779907Y 27/12/19 27/01/21 300

TR-06796-20 46476433B 30/12/19 27/01/21 300

TR-06797-20 at673598 30/12/19 27/01/21 300

TR-06808-20 X8160608R 31/12/19 27/01/21 300

TR-06813-20 q2422129 16/12/19 27/01/21 300

TR-06815-20 531585de 16/12/19 27/01/21 300

TR-06817-20 11971450 17/12/19 27/01/21 300

TR-06823-20 y3332795V 17/12/19 27/01/21 300

TR-06838-20 f21062374 19/12/19 27/01/21 300

TR-06839-20 76974385D 19/12/19 27/01/21 300

TR-06844-20 38132998X 19/12/19 27/01/21 300

TR-06859-20 43566146Y 23/12/19 27/01/21 300

TR-06872-20 at266224 22/12/19 27/01/21 300

TR-06874-20 y0580296C 21/12/19 27/01/21 300

TR-06889-20 46718327Z 24/12/19 27/01/21 300

TR-06900-20 46773506Q 28/12/19 27/01/21 300

TR-06902-20 x6541647X 28/12/19 27/01/21 300

TR-06923-20 53636302A 31/12/19 27/01/21 300
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FB-06947-20 47769771J 27/12/19 26/01/21 300

FB-06969-20 A02424924 28/12/19 26/01/21 300

FB-06972-20 26272658B 28/12/19 26/01/21 300

FB-06979-20 X5684148C 27/12/19 26/01/21 300

FB-06983-20 YC629440 27/12/19 26/01/21 300

FB-06988-20 OP2194865 28/12/19 26/01/21 300

FB-06989-20 Y5112794T 28/12/19 26/01/21 300

FB-06993-20 52193916Q 30/12/19 26/01/21 300

FB-07006-20 X9790409E 28/12/19 26/01/21 300

FB-07012-20 43569498T 30/12/19 26/01/21 300

FB-07015-20 Y6274426V 28/12/19 26/01/21 300

FB-07058-20 43411703P 30/12/19 26/01/21 300

FB-07061-20 X9790409E 30/12/19 26/01/21 300

FB-07069-20 21779325G 30/12/19 26/01/21 300

RR-07082-20 05101997 03/07/19 27/01/21 300

RR-07083-20 C02507531 27/08/19 27/01/21 150

FB-07087-20 48067195R 03/01/20 26/01/21 300

FB-07111-20 X4254218T 02/01/20 26/01/21 300

FB-07144-20 39539316Q 04/01/20 26/01/21 300

RR-07243-20 45794104T 07/01/20 27/01/21 300

RR-07260-20 AAF432572 03/01/20 27/01/21 300

RR-07274-20 F516698 05/01/20 27/01/21 300

RR-07287-20 X4015550A 03/01/20 04/02/21 300

RR-07308-20 ZC286265 05/01/20 27/01/21 100

RR-07309-20 ZC286265 05/01/20 27/01/21 300

RR-07321-20 47883970V 03/01/20 27/01/21 300

RR-07347-20 78581684E 13/01/20 27/01/21 300

RR-07368-20 53026491Z 07/01/20 27/01/21 300

RR-07376-20 Y3163994J 31/01/20 27/01/21 300

RR-07379-20 P524010 31/01/20 27/01/21 100

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8351 - 26.2.202127/35 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21049013-2021



RR-07380-20 P524010 31/01/20 27/01/21 300

RR-07384-20 GX4957572 31/01/20 27/01/21 300

RR-07394-20 X6891024V 24/01/20 27/01/21 300

RR-07396-20 53297481H 29/01/20 27/01/21 300

RR-07411-20 41566141N 27/01/20 27/01/21 300

RR-07422-20 X3451686F 28/01/20 08/02/21 300

RR-07428-20 291320907 06/01/20 04/02/21 300

RR-07431-20 7250546J 03/01/20 08/02/21 300

RR-07439-20 54318640T 06/01/20 08/02/21 300

RR-07469-20 49654060G 27/01/20 08/02/21 300

RR-07474-20 38868192D 27/01/20 08/02/21 300

RR-07479-20 54972491F 26/01/20 08/02/21 300

RR-07480-20 Y7083210Y 26/01/20 08/02/21 300

RR-07487-20 F455723 25/01/20 08/02/21 300

RR-07494-20 X7355365B 25/01/20 08/02/21 300

RR-07496-20 X2576628F 24/01/20 08/02/21 300

RR-07507-20 10328061 20/01/20 08/02/21 300

RR-07513-20 73006538F 20/01/20 04/02/21 300

RR-07519-20 52176190T 20/01/20 08/02/21 300

RR-07529-20 Z04908275 18/01/20 08/02/21 300

RR-07533-20 X5600261Z 20/01/20 08/02/21 300

RR-07535-20 F525477 20/01/20 08/02/21 300

RR-07553-20 39477537S 19/01/20 08/02/21 300

RR-07559-20 AAF855102 18/01/20 08/02/21 300

RR-07561-20 48574487J 18/01/20 08/02/21 300

FB-07566-20 46940367N 09/01/20 04/02/21 300

FB-07581-20 39448578J 21/12/19 04/02/21 300

FB-07582-20 77748498B 11/12/19 04/02/21 300

FB-07588-20 54891891E 22/12/19 04/02/21 300
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FB-07593-20 39038991X 11/01/20 04/02/21 300

FB-07594-20 X2773321G 09/01/20 04/02/21 300

FB-07597-20 30208417N 10/01/20 04/02/21 300

FB-07600-20 48267784F 05/12/19 04/02/21 300

FB-07602-20 Y2498347D 10/01/20 04/02/21 300

FB-07605-20 49486663R 21/11/19 04/02/21 300

FB-07609-20 24486010A 10/01/20 04/02/21 300

FB-07617-20 48132217W 13/01/20 04/02/21 300

FB-07620-20 057159958 14/01/20 04/02/21 300

FB-07622-20 27349179V 14/01/20 04/02/21 300

FB-07627-20 47185279C 15/01/20 04/02/21 300

FB-07635-20 49553396B 09/01/20 04/02/21 300

FB-07638-20 45722228E 09/01/20 04/02/21 300

FB-07643-20 38497665N 15/01/20 04/02/21 300

FB-07649-20 50513811S 15/01/20 04/02/21 300

FB-07653-20 136775557 10/01/20 04/02/21 300

FB-07664-20 X3842676C 14/01/20 04/02/21 300

FB-07665-20 4473672 14/01/20 04/02/21 300

FB-07671-20 Y2629157H 09/01/20 04/02/21 300

FB-07674-20 Y7803112P 15/01/20 04/02/21 300

FB-07697-20 X7028036H 14/01/20 04/02/21 300

FB-07700-20 X7777194C 15/01/20 04/02/21 300

FB-07712-20 18AB5905B 13/01/20 04/02/21 300

FB-07714-20 46078327N 14/01/20 04/02/21 300

FB-07720-20 11BA31020 10/01/20 04/02/21 300

FB-07725-20 47768933A 14/01/20 04/02/21 300

FB-07727-20 X4892385D 14/01/20 04/02/21 300

FB-07729-20 05228145 14/01/20 04/02/21 300

FB-07730-20 18AE12031 14/01/20 04/02/21 300

FB-07733-20 20664 13/01/20 04/02/21 300
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RR-07739-20 39409835W 24/01/20 08/02/21 300

RR-07754-20 37677369B 24/01/20 08/02/21 300

RR-07759-20 48280145V 24/01/20 08/02/21 300

RR-07780-20 39954325J 29/01/20 08/02/21 300

RR-07790-20 X2649507E 23/01/20 08/02/21 300

RR-07793-20 X2306963V 23/01/20 08/02/21 300

RR-07794-20 18AQ72967 23/01/20 08/02/21 100

RR-07795-20 47979218E 23/01/20 08/02/21 300

RR-07796-20 33869365W 23/01/20 08/02/21 300

RR-07813-20 X6719371J 22/01/20 08/02/21 300

RR-07815-20 L201579 22/01/20 08/02/21 300

RR-07817-20 37331138E 22/01/20 08/02/21 300

RR-07819-20 33928866W 22/01/20 08/02/21 300

RR-07826-20 X7028168N 22/01/20 08/02/21 300

RR-07829-20 23036598M 22/01/20 08/02/21 300

RR-07830-20 X3263973C 22/01/20 08/02/21 300

RR-07835-20 48257064M 29/01/20 08/02/21 300

RR-07854-20 AS715654 29/01/20 08/02/21 300

RR-07857-20 91496899 29/01/20 08/02/21 300

RR-07859-20 Y5991240F 29/01/20 08/02/21 300

RR-07866-20 X4570093Q 29/01/20 08/02/21 300

RR-07870-20 47844799S 17/01/20 08/02/21 300

RR-07872-20 X4959430 31/01/20 08/02/21 300

RR-07873-20 X7515750V 31/01/20 04/02/21 300

RR-07880-20 E781105 31/01/20 04/02/21 300

RR-07884-20 Y5380019B 17/01/20 04/02/21 300

RR-07885-20 38856605Z 31/01/20 04/02/21 300

RR-07892-20 X2873170 17/01/20 04/02/21 300

RR-07897-20 Y0970307C 17/01/20 04/02/21 300

RR-07906-20 79420123L 18/01/20 04/02/21 300
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RR-07907-20 44436147D 17/01/20 04/02/21 300

RR-07912-20 05735276L 30/01/20 04/02/21 300

RR-07913-20 17430207 30/01/20 04/02/21 300

RR-07914-20 Y1122816Q 30/01/20 04/02/21 300

RR-07915-20 A02174459 30/01/20 04/02/21 300

RR-07921-20 51806838M 30/01/20 04/02/21 300

RR-07936-20 49456501S 18/01/20 04/02/21 300

RR-07942-20 X6310098W 16/01/20 04/02/21 300

RR-07943-20 48073496T 18/01/20 04/02/21 300

RR-07948-20 39917791A 20/01/20 04/02/21 300

RR-07949-20 39917791A 20/01/20 04/02/21 150

RR-07956-20 47922137G 18/01/20 04/02/21 300

RR-07961-20 Y6390991H 21/01/20 04/02/21 300

RR-07962-20 1900610352 21/01/20 04/02/21 300

RR-07964-20 1900616352 21/01/20 04/02/21 100

RR-07965-20 1900616352 21/01/20 04/02/21 150

RR-07969-20 48218472F 18/01/20 04/02/21 300

RR-07970-20 49706940F 17/01/20 04/02/21 300

RR-07973-20 EZ1960213 16/01/20 04/02/21 300

RR-07980-20 74474754H 18/01/20 04/02/21 300

RR-07982-20 54761756K 30/01/20 04/02/21 300

RR-07983-20 47132916M 16/01/20 04/02/21 300

RR-07990-20 G02365955 16/01/20 04/02/21 300

RR-07998-20 Y2886406N 26/01/20 04/02/21 300

RR-08000-20 X1736881J 16/01/20 04/02/21 300

RR-08003-20 X4024457D 22/01/20 04/02/21 300

RR-08004-20 53068006Z 25/01/20 04/02/21 300

RR-08006-20 47835435N 15/01/20 04/02/21 300

RR-08007-20 KL1808080 15/01/20 04/02/21 300

RR-08009-20 46980274Z 15/01/20 04/02/21 300
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RR-08011-20 47837715S 15/01/20 04/02/21 300

RR-08019-20 X9488139H 16/01/20 04/02/21 300

RR-08022-20 39378450N 16/01/20 04/02/21 300

RR-08027-20 47836324G 15/01/20 04/02/21 300

RR-08045-20 11200418 17/01/20 04/02/21 300

RR-08050-20 X3844871E 17/01/20 04/02/21 300

RR-08052-20 X7961872P 17/01/20 04/02/21 300

RR-08054-20 47813499H 16/01/20 04/02/21 300

TR-08060-20 79461307X 03/01/20 04/02/21 300

TR-08071-20 X4409508V 06/01/20 09/02/21 300

TR-08095-20 53978531S 08/01/20 04/02/21 300

TR-08097-20 22588218X 08/01/20 26/01/21 300

TR-08114-20 x5147714S 09/01/20 09/02/21 300

TR-08144-20 3537157AA 11/01/20 09/02/21 300

TR-08149-20 aaf997319 12/01/20 09/02/21 300

TR-08173-20 y5755716A 15/01/20 09/02/21 300

TR-08175-20 y1715903W 15/01/20 09/02/21 300

TR-08177-20 PAJ144787 15/01/20 09/02/21 300

TR-08183-20 26542202H 15/01/20 09/02/21 300

TR-08189-20 k586852 02/01/20 09/02/21 300

TR-08193-20 av596695 02/01/20 04/02/21 300

TR-08218-20 eg031947 06/01/20 09/02/21 300

TR-08228-20 20493578A 07/01/20 04/02/21 300

TR-08237-20 38859513R 08/01/20 09/02/21 300

TR-08256-20 36579497K 09/01/20 09/02/21 300

TR-08259-20 11ab63633 09/01/20 09/02/21 300

TR-08260-20 ay3366699 09/01/20 09/02/21 300

TR-08262-20 37333886X 09/01/20 09/02/21 300

TR-08270-20 Y5415250 09/01/20 04/02/21 300

TR-08282-20 17FC00014 11/01/20 09/02/21 300
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TR-08287-20 17DE243603 13/01/20 09/02/21 300

TR-08288-20 1610332039 13/01/20 09/02/21 300

TR-08290-20 17ak26907 13/01/20 09/02/21 300

TR-08291-20 16af25299 13/01/20 09/02/21 300

TR-08300-20 21788445Q 13/01/20 09/02/21 300

TR-08301-20 1527236 13/01/20 09/02/21 300

TR-08306-20 18ac60029 13/01/20 09/02/21 300

TR-08309-20 fw383146 14/01/20 09/02/21 300

TR-08310-20 g022173 14/01/20 09/02/21 300

TR-08311-20 f224187 14/01/20 09/02/21 300

TR-08314-20 39337007S 14/01/20 09/02/21 300

TR-08334-20 41028582D 14/01/20 09/02/21 300

TR-08339-20 X9633355N 14/01/20 09/02/21 300

TR-08341-20 44436147D 15/01/20 09/02/21 300

TR-08351-20 42906184Y 15/01/20 04/02/21 300

TR-08356-20 WYR2079102 15/01/20 09/02/21 300

RR-08366-20 43628921Z 07/01/20 04/02/21 300

RR-08373-20 Y3326742J 08/01/20 04/02/21 300

RR-08376-20 1930818082 08/01/20 04/02/21 300

RR-08377-20 1821125082 08/01/20 04/02/21 300

RR-08379-20 47192585N 10/01/20 04/02/21 300

RR-08383-20 47254734S 10/01/20 04/02/21 300

RR-08384-20 34064031R 10/01/20 04/02/21 300

RR-08387-20 48133215B 10/01/20 04/02/21 300

RR-08391-20 D066698 09/01/20 04/02/21 300

RR-08393-20 45787283X 09/01/20 04/02/21 300

RR-08394-20 Y5380019B 09/01/20 04/02/21 300

RR-08395-20 X553396W 09/01/20 04/02/21 300

RR-08399-20 KY7539589 09/01/20 04/02/21 300

RR-08402-20 46549620N 08/01/20 04/02/21 300
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RR-08406-20 X8938346V 11/01/20 04/02/21 300

RR-08409-20 6140437 15/01/20 04/02/21 300

RR-08427-20 Y3011674E 14/01/20 04/02/21 300

RR-08428-20 A01303711 14/01/20 04/02/21 300

RR-08430-20 53084603M 14/01/20 04/02/21 300

RR-08431-20 PS699206 13/01/20 04/02/21 300

RR-08432-20 X4555143Q 13/01/20 04/02/21 300

RR-08440-20 Y3315660V 13/01/20 04/02/21 300

RR-08441-20 063097898 13/01/20 04/02/21 300

RR-08442-20 063097898 13/01/20 04/02/21 300

RR-08627-20 Y2835841R 22/02/20 04/02/21 300

RR-08653-20 48225194J 15/02/20 04/02/21 300

RR-08811-20 43565581Q 17/02/20 19/01/21 240

RR-08881-20 29004695Q 25/02/20 04/02/21 300

RR-08917-20 X5265314Q 08/02/20 04/02/21 300

RR-08958-20 40996754J 22/02/20 04/02/21 300

RR-08980-20 48225194J 04/02/20 04/02/21 300

RR-08986-20 72141203R 07/02/20 04/02/21 300

RR-09026-20 Y4391358M 06/02/20 04/02/21 300

RR-09138-20 71653999Y 04/02/20 04/02/21 300

RR-09173-20 X91426694 19/02/20 04/02/21 100

RR-09183-20 X5432544J 29/02/20 04/02/21 100

TR-09195-20 x3219640P 16/01/20 09/02/21 300

TR-09201-20 AB0152414 16/01/20 09/02/21 300

TR-09220-20 77365103A 17/01/20 04/02/21 300

TR-09223-20 46420059X 17/01/20 09/02/21 300

TR-09224-20 y3809005N 17/01/20 04/02/21 300

TR-09231-20 x8943472Z 18/01/20 09/02/21 300

TR-09243-20 36579497K 20/01/20 09/02/21 300

TR-09253-20 47978954B 20/01/20 09/02/21 300
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TR-09262-20 38796028L 21/01/20 09/02/21 300

TR-09264-20 47275464E 21/01/20 09/02/21 300

(21.049.013)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud d'autorització ambiental amb declaració d’impacte
ambiental d'una activitat de tractament d’aigües residuals, promoguda per Sala de Desfer i Magatzem
Frigorífic J. Viñas, SA, al terme municipal de Vic (exp. B1AAI200282).

En compliment del que disposa l'article 20 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009), se sotmet a informació pública la documentació
que acompanya la sol·licitud d'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental formulada per Sala
de Desfer i Magatzem Frigorífic J. Viñas, SA, per exercir l'activitat de tractament d'aigües residuals, amb
emplaçament previst al terme municipal de Vic (exp. B1AAI200282).

L'activitat consisteix en el tractament d'aigües residuals.

La sol·licitud es tramita d'acord amb el que preveu el capítol 1 del títol 2 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de
desembre, i amb la declaració d'impacte ambiental prèvia del Projecte formulada per la Ponència Ambiental,
que garanteix el caràcter integrat de l'autorització ambiental que dicta la persona titular del Departament de
Territori i Sostenibilitat.

La sol·licitud i la documentació que l'acompanya estan a disposició del públic, en hores d'oficina, a les
dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i a l'Oficina de Medi Ambient dels Serveis
Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat, a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic, i al web del Departament (http://territori.gencat.cat/informaciopublica) durant el termini de 30 dies.
Durant aquest termini, s'admetran totes les al·legacions que es presentin pels mitjans reglamentaris previstos
a la normativa vigent.

Barcelona, 19 de febrer de 2021

Per suplència del cap de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada

Assumpció Martínez Marquès

Responsable de Prevenció de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada

(21.050.108)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud de modificació substancial de l’autorització ambiental amb
declaració d’impacte ambiental d'una activitat de fabricació de taps d’alumini, promoguda per Axilone
Metal, SAU, al terme municipal de Sant Pere de Torelló (exp. B1CS190304).

En compliment del que disposa l'article 20 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009), se sotmet a informació pública la documentació
que acompanya la sol·licitud de modificació substancial de l'autorització ambiental amb declaració d'impacte
ambiental formulada per Axilone Metal, SAU, per exercir l'activitat de fabricació de taps d'alumini, amb
emplaçament previst al terme municipal de Sant Pere de Torelló (exp. B1CS190304).

L'activitat consisteix en la fabricació de taps d'alumini. La modificació prevista consisteix en l'ampliació de la
nau, la instal·lació d'una nova línia d'anoditzats i altres equips de muntatge, l'ampliació i adequació del
magatzem i la incorporació i substitució de maquinària.

La sol·licitud es tramita d'acord amb el que preveu el capítol 1 del títol 2 de l'esmentada Llei 20/2009, de 4 de
desembre, i amb la declaració d'impacte ambiental prèvia del Projecte formulada per la Ponència Ambiental,
que garanteix el caràcter integrat de l'autorització ambiental que dicta la persona titular del Departament de
Territori i Sostenibilitat.

La sol·licitud i la documentació que l'acompanya estan a disposició del públic, en hores d'oficina, a les
dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i a l'Oficina de Medi Ambient dels Serveis
Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat, a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic, i al web del Departament (http://territori.gencat.cat/informaciopublica) durant el termini de 30 dies.
Durant aquest termini, s'admetran totes les al·legacions que es presentin pels mitjans reglamentaris previstos
a la normativa vigent.

Barcelona, 19 de febrer de 2021

Per suplència del cap de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada

Assumpció Martínez Marquès

Responsable de Prevenció de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada

(21.050.109)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ANUNCI d'informació pública sobre una sol·licitud d'autorització d'ocupació del domini públic
maritimoterrestre per a l'ancoratge de 10 contenidors (containers) per a l'envelliment de vi, al fons marí,
al terme municipal de Roses (exp. ZMT2020-00324-G).

Antoni Abad Mallol en representació de PESCADORS DE ROSES SLU ha sol·licitat l'autorització d'ocupació del
domini públic maritimoterrestre del terme municipal de Roses, durant el període de l'1 de setembre de 2020
fins l'1 de juny de 2024, segons el projecte per “l'Ancoratge de 10 containers per l'envelliment de vi, al fons
marí, al terme municipal de Roses”, de 10 de juliol de 2020

En conseqüència, d'acord amb el que disposa l'article 74 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes (BOE
núm. 181, de 29 de juliol de 1988), s'obre un període d'informació pública per tal que, durant un termini de 20
dies, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, qualsevol persona, física o jurídica, pugui examinar el Projecte esmentat a l'adreça electrònica
http://territori.gencat.cat/informaciopublica o a les dependències del Servei de Gestió del Litoral de la Direcció
General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (Av. de Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona), i pugui presentar en
el termini indicat, mitjançant escrit adreçat al Servei de Gestió del Litoral, les observacions que consideri
pertinents.

Barcelona, 22 de febrer de 2021

Juantxu Barroso Calicó

Cap del Servei del Litoral

(21.053.091)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

ANUNCI d’informació pública (ref. ACA_2017_EXP_ACA002ACON_00000020).

L'Ajuntament de Viladrau ha presentat una sol·licitud d'autorització de construcció d'un nou pou de captació a
la zona de Puigdot, al nord-oest de l'embassament de Puigdot, en les coordenades UTM ETRS89 aproximades
X=449821, i Y=4630882, i una altitud de 858 m. dins del Parc Natural del Montseny per tal de reforçar
l'abastament municipal d'aigua a Viladrau (Osona).

Es fa públic perquè tothom que hagi de formular-hi alguna al·legació l'adreci, per escrit, a l'Agència Catalana
de l'Aigua, Departament de Concessions, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona, en el termini de 20 dies
a comptar de la publicació d'aquest Anunci al DOGC, indicant la referència expressada a l'encapçalament. Els
escrits d'al·legacions es poden presentar en hores d'oficina, al Registre de les dependències indicades i, així
mateix, de qualsevol de les maneres que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Atesa la situació actual, per consultar la documentació presentada cal enviar un correu electrònic a l'adreça
ndelarosa@gencat.cat sol·licitant accés a la mateixa indicant l'assumpte : “Sol·licitud d'accés a la Informació
Pública de l'expedient de referència ACA_2017_EXP_ACA002ACON_00000020''

Barcelona, 1 de febrer de 2021

Àngels Cartes Vidal

Cap del Departament de Concessions

(21.033.069)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

ANUNCI d’informació pública (ref. ACA_2019_EXP_ACA002NOVA_00000063).

Els senyors Narcís Poch Carbó, Josep Carbó Isern, Narcís Poch Ros i Jaume Carbó Pagès han sol·licitat una
modificació de la concessió d'aigües subterrànies (coordenades: X 505686 i Y 4668816) atorgada i inscrita amb
el número C-0009049 d'acord amb la resolució de transferència dictada el 5 de desembre de 2011, en el
municipi de l'Armentera (Alt Empordà), consistent en un augment de volum d'aigua per a ús industrial i també
sanitari. El volum màxim anual atorgat era de 2.700 m3/a i sol·liciten un augment de volum d'aigua fins a
40.000 m3/any.

Es fa públic perquè tothom que hagi de formular-hi alguna al·legació l'adreci, per escrit, a l'Agència Catalana
de l'Aigua, Departament de Concessions, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona, en el termini d'un mes
comptat des de la publicació d'aquest Anunci al DOGC, indicant la referència expressada a l'encapçalament. Els
escrits d'al·legacions es poden presentar en hores d'oficina, al Registre de les dependències indicades i, així
mateix, de qualsevol de les maneres que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Atesa la situació actual, per consultar la documentació presentada cal enviar un correu electrònic a l'adreça
ndelarosa@gencat.cat sol·licitant accés a la mateixa indicant l'assumpte: “Sol·licitud d'accés a la Informació
Pública de l'expedient de referència ACA_2019_EXP_ACA002NOVA_00000063.

Barcelona, 16 de febrer de 2021

Àngels Cartes Vidal

Cap del Departament de Concessions

(21.050.007)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8351 - 26.2.20211/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21050007-2021

mailto:ndelarosa@gencat.cat


ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

RESOLUCIÓ EMC/486/2021, de 7 de febrer, per la qual s'atorga a l'empresa Parc Eòlic Solans, SL, la
modificació de la declaració d'utilitat pública del parc eòlic Solans, als termes municipals de Llardecans i la
Granadella.

La legislació aplicable a aquestes instal·lacions és, bàsicament, la següent: A efectes energètics: Llei 24/2013,
de 26 de desembre, del sector elèctric; Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de
producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus; Reial decret
1955/2000, d'1 de desembre, sobre procediments d'autorització de les instal·lacions de producció, transport i
distribució d'energia elèctrica i Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència
climàtica i l'impuls a les energies renovables. A efectes ambientals: Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d'avaluació ambiental. A efectes urbanístics: la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la
Llei d'urbanisme aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i el Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme. A efectes paisatgístics: la Llei 8/2005, de 8 de
juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es
desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística.

Persona peticionària de la instal·lació: Parc Eòlic Solans, SL.

Domicili social: Marquès de la Ensenada, 14, 1a planta, oficina 17, Madrid 28004.

En data 04/04/2019, la persona peticionària va sol·licitar l'atorgament de la modificació de l'Autorització
Administrativa de Construcció del Parc eòlic Solans.

En data 13/11/2019, la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial y Seguretat Minera va atorgar a la
persona peticionària la modificació de l'autorització administrativa de construcció del parc eòlic Solans. La
Resolució d'autorització indica que les instal·lacions s'executaran d'acord amb el Projecte d'execució de
modificació de data 15/3/2019, amb 20 aerogeneradors de 2,2 MW cadascun, resultant una potència total de
44 MW.

En data 21/6/2019, la persona peticionària va sol·licitar la Declaració d'Utilitat Pública del parc eòlic Solans,
d'acord amb el Projecte d'execució de modificació de data 15/3/2019.

En compliment dels tràmits que estableixen les disposicions a dalt indicades, la sol·licitud de declaració
d'utilitat pública d'aquesta instal·lació es va sotmetre a un període d'informació pública mitjançant Anunci
publicat al DOGC número 7930, de data 01/08/2019, al BOE número 188, de data 07/08/2019, i al diari Segre
de data 07/08/2019.

Els Ajuntaments de Llardecans i de La Granadella han exposat l'Anunci d'informació pública de la modificació de
la declaració d'utilitat pública durant el termini reglamentari. Durant aquest termini no s'ha presentat cap
reclamació ni al·legació.

Es va comunicar a les persones directament interessades, de manera individualitzada i mitjançant la
corresponen separata, el contingut del projecte i la zona afectada. Intentada la notificació de les mateixes, en
determinats casos i no havent-se pogut portar a terme, es va publicar l'Edicte en el DOGC número 8054 de
data 31/01/2020.

En l'afectació de la Comunitat de Regants del Segrià Sud, la persona peticionària assumeix el compromís de
resoldre els inconvenients materials que puguin sorgir durant els treballs de construcció del parc eòlic i
adquireix l'obligació de reparar o reposar les infraestructures de la Comunitat de Regants que puguin resultar
afectades.
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Atès que els Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement de Lleida han emès informe favorable sobre la
sol·licitud formulada.

Complerts els tràmits administratius que disposen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, 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 26/2010, de 3 d'agost, de regim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Resolc:

Declarar la utilitat pública del parc eòlic Solans. Aquesta declaració d'utilitat pública comporta implícita
l'ocupació urgent dels béns i drets afectats que consten a l'annex de l'Anunci d'informació pública que es va
publicar al DOGC número 7930, de data 01/08/2019 i al BOE número 188, de data 07/08/2019, així com les
afectacions que s'hi detallen.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, davant el
Secretari d'Empresa i Competitivitat, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva notificació,
d'acord amb el que disposa l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Barcelona, 7 de febrer de 2021

Manel Torrent Aixa

Director general d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

(21.042.024)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA

ANUNCI d’ampliació del termini de presentació de l’inici d’obres i la sol·licitud de subvenció de la
convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l’any 2020 (ref.
BDNS 522803).

En data 29 de desembre de 2009, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les Bases
Reguladores d'ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona, aprovades per la Junta General
del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en data 17 de desembre de 2009.

En data 5 de setembre de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la convocatòria
d'ajuts a la rehabilitació d'elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l'any 2020 (ref. BDNS 522803) que
es regeixen per les bases citades.

D'acord amb el punt 3.2 de la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'elements comuns a la ciutat de Barcelona
per a l'any 2020, el termini de presentació de l'inici d'obres i la sol·licituds de subvencions que preveu l'article
20 de les Bases Reguladores s'obrirà l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria i acaba el 31
de desembre de 2020.

Atès que la situació provocada per la Covid-19 ha incidit en la tramitació dels procediments administratius, la
Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge, en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2020 ha
adoptat, d'acord amb el que preveuen els articles 13.1 q) dels Estatuts del Consorci i 2.2 de les Bases
reguladores d'ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona aprovades per la Junta General
del Consorci en sessió de 17 de desembre de 2009, el següent Acord:

- Ampliar el termini de presentació de sol·licituds de l'inici d'obres i la sol·licitud de subvencions establert a
l'apartat 3.2 de la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l'any
2020, fins al proper 26 de febrer de 2021.

Aquesta ampliació entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya,
i tindrà efectes des del 31 de desembre de 2020.

Barcelona, 19 de gener de 2021

Gerard Capó Fuentes

Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

(21.049.089)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

SALUT CATALUNYA CENTRAL

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria per cobrir una plaça de metge/essa adjunt/a de medicina
interna.

S'integrarà a Salut Catalunya Central – Hospital Sant Bernabé (SCC-HSB), empresa de dret públic del
Departament de Salut. El centre ofereix atenció urgent, atenció especialitzada mèdica i quirúrgica, tant
d'hospitalització com ambulatòria, i atenció sòcio-sanitària, a la població de referència (comarca del Berguedà i
zones limítrofs). Disposa de 90 llits d'hospitalització. Anualment s'hi atenen, de mitjana, 30.000 urgències i es
realitzen 4.500 altes (mèdiques i quirúrgiques). Actualment, l'hospital de Sant Bernabé es troba immers en un
procés de transformació integral i estratègica que abasta tots els processos, especialment en el vessant
assistencial i la transformació tecnològica i digital.

El Servei de Medicina Interna és el servei troncal de l'hospital. Dona assistència directa a tots les pacients
hospitalitzats mèdics (mitjana de 1500 altes anuals) i suport als quirúrgics i a Urgències; així mateix ofereix
atenció ambulatòria especialitzada i UDR, i gestiona la continuïtat assistencial dels pacients amb l'atenció
primària. En el vessant no assistencial col·labora amb la formació pràctica dels estudiants de la Facultat de
Medicina de la UVIC –UCC, participa en les Comissions Clíniques (Mortalitat, Farmaco-terapèutica, Infeccions,
Bioètica) i en accions formatives i estudis multicèntrics amb els hospitals de referència.

REF. 03/2021

Nom de la plaça : Metge/ssa Adjunt/a de Medicina Interna

Requisits :

   - Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

   - Títol d'especialitat en Medicina Interna via MIR o corresponent Homologació

Valorarem:

   - Experiència com a metge/ssa adjunt de medicina interna.

   - Capacitat de treball en equip i flexibilitat per adaptar-se als canvis. Orientació a la millora contínua.

   - Iniciativa per impulsar projectes i participar en aquest procés de transformació.

   - Interès per a la docència i la recerca.

Tasques a desenvolupar:

   - Atenció del pacient mèdic hospitalitzat i ambulatori d'acord amb la distribució de tasques que defineixi el
Cap de Servei de Medicina Interna.

   - Col·laboració en la roda de guàrdies del servei de Medicina Interna.

   - Participació en les Comissions Clíniques, sessions formatives i activitats de docència de la pròpia institució i
dels centres de referència.

Oferim:
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   - Contractació Indefinida, 100% de jornada amb període de prova de 4 mesos.

   - Retribucions segons el II Conveni del Hospitals d'Aguts Concertats amb el Servei Català de la Salut.

   - Formació continuada.

   - Incorporació immediata.

Interessats/des :

Enviar currículum a mmorera@hsb.cat del 15 de febrer al 31 de març de 2021

Les dades de les candidatures seran tractades d'acord amb el què disposa el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei
Orgànica 3/2018 de Protecció de dades de caràcter personal.

Berga, 16 de febrer de 2021

Mariona Morera Sala

Directora de Recursos Humans

(21.047.088)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'AIGUAVIVA

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria i les bases per proveir una plaça de personal de neteja a
l'Ajuntament d'Aiguaviva (exp. X2020001030 - 1470-000002-2020).

L'ajuntament d'Aiguaviva, mitjançant Decret d'Alcaldia 43/2021 de data 2 de febrer de 2021, ha aprovat les
bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'un lloc de treball de
personal de neteja (AP) en règim de personal laboral fixe, mitjançant el sistema de concurs i prova pràctica, a
l'Ajuntament d'Aiguaviva i constitució d'una borsa de treball.

La convocatòria i les bases íntegres d'aquest procés selectiu han estat publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 201-33-0, de 18 de febrer de 2021. Les instàncies de sol·licitud per prendre part en
aquest procés selectiu es poden trobar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Aiguaviva. S'han de presentar en el
Registre electrònic general de l'Ajuntament d'Aiguaviva, o bé en horari d'atenció al públic, de dilluns a
divendres de 9h a 14h, i els dimecres i dijous de 16h a 19h, al Registre General de l'Ajuntament (Pl. de l'u
d'Octubre, 1) o en la forma que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

El termini per a la presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província i finalitza als vint dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte
de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Aiguaviva, 10 de febrer de 2021

Josep Pinsach Riera

Alcalde

(21.050.013)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS

ANUNCI sobre aprovació inicial de l'oferta pública d'ocupació de caràcter parcial.

En data 17 de febrer de 2021, la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació ha aprovat l'oferta pública
d'ocupació inicial, de caràcter parcial , en els següents termes:

Grup Escala Subescala Denominació Núm. de places

A1 Administració General Tècnica Tècnic/a d'Administració General (Branca Economia) 1

L'esmentada oferta podrà augmentar-se en un 10 per cent addicional en els termes de l'article 56.1 del Decret
Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic de determinats textos legals
vigents a Catalunya en matèria de funció pública i el seu termini d'execució no podrà excedir el termini màxim
de tres anys.

L'aprovació d'aquesta oferta no descarta la possibilitat d'aprovar amb posterioritat altres ofertes públiques
d'ocupació de caràcter parcial, així com de modificacions posteriors, d'acord amb la normativa vigent, si
finalment es materialitza l'aprovació de la nova relació de llocs de treball, la qual cosa condicionarà el número
de places que finalment seran ofertades.

Badia del Vallès, 18 de febrer de 2021

L'alcaldessa

(21.050.114)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BANYOLES

EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte de reparació dels danys causats pel temporal Glòria a la
riera Canaleta i a l'entorn del pont de la ronda Canaleta.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data de 15 de febrer de 2021 va adoptar, entre d'altres
l'acord d'aprovar definitivament el PROJECTE SIMPLIFICAT DE REPARACIÓ DELS DANYS CAUSATS PEL
TEMPORAL GLORIA A LA RIERA CANALETA I A L'ENTORN DEL PONT DE LA RONDA CANALETA, AL TERME
MUNICIPAL DE BANYOLES, redactat per ABM, Serveis d'Enginyeria i Consulting, S.L., amb un pressupost de
18.946,64 € (SENSE IVA), amb els condicionants específics i generals figurants a la resolució de l'Agència
Catalana de l'Aigua, disposant-se publicar l'acord d'aprovació definitiva en el BOP de Girona, en el DOGC i a l'e-
tauler de la Corporació, d'acord amb allò establert en l'article 38 del ROAS.

Si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s'ha d'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 publicació del present edicte.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha
dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a publicació del present edicte.

Banyoles, 16 de febrer de 2021

Miquel Noguer i Planas

Alcalde president

(21.050.134)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8351 - 26.2.20211/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21050134-2021



ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

ANUNCI sobre convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball del lloc de treball de tècnic/a
superior (codi de la convocatòria bp21 / 001).

Es fan públiques les bases específiques, aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de data 10 d'octubre
de 2018, i la convocatòria, aprovada pel Decret núm. 2021LLDC000290, de data 18 de febrer de 2021 de la
tinenta d'alcaldia delegada de Recursos humans de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, del procediment
selectiu, per a la constitució d'una Borsa de treball del lloc de treball de Tècnic/a Superior, amb les actuals
condicions retributives del referit lloc de treball establertes per la vigent Relació de llocs de treball d'aquest
Ajuntament i d'acord amb la corresponent oferta pública d'ocupació.

- BASES ESPECÍFIQUES

1a.- OBJECTE

1.1. És objecte d'aquestes bases la regulació del procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de
concurs oposició per torn lliure, per a la constitució d'una Borsa de Treball de l'Ajuntament de Barberà del
Vallès, per tal de proveir les vacants i les necessitats d'ocupació que es poguessin produir en el lloc de treball
de Tècnic/a Superior.

1.2. L'esmentat lloc de treball es troba enquadrat en l'escala d'administració general, subescala tècnica, grup A
i subgrup A1 i tindrà assignades les retribucions i jornada de treball que corresponen d'acord amb la Relació de
llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, els acords i convenis subscrits amb la representació del
personal municipal i la legislació vigent.

1.3. Aquesta convocatòria es regirà per les presents bases específiques i per les bases generals reguladores
dels processos de selecció de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barberà del Vallès vigents en el
moment de la convocatòria del procés selectiu.

2a.- CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL I TIPUS DE RELACIÓ

2.1. El lloc de treball de Tècnic/a Superior té les següents característiques específiques, d'acord amb la Relació
de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

Denominació: Tècnic/a Superior

Codi del lloc de treball: 7.005

Àrea d'adscripció: Unitats administratives municipals

Classificació: F

Grup: A1

Nivell de complement de destí: 20

Complement específic mensual: 1.236,04 €

Jornada: Ordinària

Forma de provisió: Concurs Oposició
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2.2 El tipus de relació serà nomenament de personal funcionari interí.

3a. - FUNCIONS A DESENVOLUPAR

3.1. Les funcions a realitzar pel personal adscrit al lloc de treball de Tècnic/a Superior són les que corresponen
d'acord amb la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, i que, a títol enunciatiu, són,
entre d'altres:

- Realitzar activitats tècniques i administratives de nivell superior: direcció tècnica i administrativa, gestió,
estudi i proposta, preparació de normatives, elaboració d'informes, execució i control.

- Donar suport tècnic al responsable jeràrquic per a la programació d'actuacions i col·laborar en el control i
l'avaluació dels procediments emprats, resultats obtinguts, deficiències detectades, etc.

- Assessorar tècnicament a la Corporació municipal en el seu àmbit de competències, proporcionant la
informació sobre temes propis de l'àmbit procurant un sentit global d'actuació i coherent amb les capacitats de
l'organització i el seus recursos.

- Elaborar informes tècnics sobre actuacions realitzades i elaborar les propostes per millorar la gestió,
estudiant com afecten a l'activitat de l'àmbit els canvis que es puguin produir a l'ordenament jurídic.

- Informar i atendre al públic en assumptes de la seva competència, quan la dificultat tècnica així ho
requereixi.

- Implementar i donar suport tècnic qualificat a les estratègies i procediments en matèria de gestió de l'àmbit,
redactant els informes tècnics requerits.

- Donar tràmit als expedients relacionats amb l'àmbit competent, per a què es facin efectives les resolucions
pertinents.

- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

4a.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

A més dels requisits generals detallats als apartats 2.1.1 de la base general 2a, les persones aspirants hauran
de reunir els següents requisits específics:

4.1. Titulació: Estar en possessió del títol de Grau en Dret o qualsevol altre equivalent.

4.2. Llengua catalana: Certificat de nivell de suficiència de català (C1).

4.3. Llengua castellana: Nivell superior (per les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).

4.4. Satisfer els drets d'examen que fixin les ordenances fiscals vigents. Estaran exemptes d'aquesta taxa, les
persones aspirants que acreditin un grau de discapacitat igual al previst a la legislació estatal i les persones
aspirants que estiguin en situació legal d'atur en el moment de la presentació de la corresponent proposició per
prendre part en el procés. No procedirà la devolució de la taxa ni la baixa de l'autoliquidació practicada en els
supòsits de no presentació o d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada.

Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.

5a.- FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

5.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es presentaran en model normalitzat, degudament
complimentat, i en la forma que estableix la base general 3a, en el termini de 20 dies naturals a comptar des
de l'endemà de la data de la darrera publicació en un diari o butlletí oficial de la corresponent convocatòria.

5.2. Igualment, amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i
per a la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

5.3. Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es
consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions. Serà responsabilitat exclusiva de les persones
aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Barberà del Vallès de qualsevol
canvi de les mateixes.
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5.4. A l'efecte d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar
a la sol·licitud, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o el tribunal qualificador pugui
requerir-los l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals
hagin pogut incórrer les persones aspirants.

6a.- PROCÉS SELECTIU

6.1. El sistema selectiu serà el de concurs oposició i consistirà en la superació dels exercicis previstos a la fase
d'oposició i en la valoració dels mèrits conforme s'estableix a la fase de concurs.

6.2. En cas d'empat en la puntuació final obtinguda al procés selectiu, l'ordre de les persones aspirants
empatades s'establirà a favor de la persona aspirant que hagi obtingut major puntuació en la fase d'oposició.
En cas de persistir l'empat, s'ordenaran en funció de la puntuació parcial obtinguda en els diversos apartats de
la taula de mèrits, en l'ordre en què aquests hi consten a la mateixa.

6.3. Les persones aspirants integrades en aquesta Borsa seran cridades a mesura que es produeixin les
necessitats d'ocupació a l'Ajuntament, en funció de l'adequació del perfil professional de la persona aspirant a
la necessitat concreta i al lloc de treball que s'hagi d'atendre i de l'ordre de puntuació. La renúncia de la
persona aspirant proposada comportarà la proposta de la persona aspirant següent.

6.4. Fase d'Oposició

Aquesta fase constarà dels exercicis obligatoris i eliminatoris que s'especifiquen a continuació:

6.4.1. Primer Exercici.- Coneixement de la llengua catalana

Consistirà en la realització d'exercicis de coneixements gramaticals i de comprensió escrita i oral que acreditin
el coneixement de la llengua catalana, adaptat al nivell de suficiència de català (C1) d'acord amb els criteris
emprats per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

La qualificació d'aquest exercici serà d'Apte/a o No Apte/a.

Les persones aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o superior, d'acord amb el que
estableix l'apartat 2.1.1.7 de la base general 2a, restaran exemptes de realitzar aquest exercici i se les
assignarà la qualificació d'Apta.

6.4.2. Segon Exercici.- Coneixement de la llengua castellana

Consistirà, per les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, en la realització d'un exercici
que consistirà en la redacció de un text de 200 paraules en el termini màxim de 30 minuts i a mantenir una
conversa amb membres del tribunal durant el termini màxim de 15 minuts i, si s'escau, amb l'assessorament
de les persones especialistes que aquest designi.

La qualificació d'aquest exercici serà d'Apte/a o No Apte/a.

Les persones aspirants que acreditin documentalment posseir el nivell exigit o superior, d'acord amb el que
estableix l'apartat 2.1.1.8 de la base general 2a, restaran exemptes de realitzar aquest exercici i se les
assignarà la qualificació d'Apta.

6.4.3. Tercer Exercici.- Prova teòrica

Consistirà a respondre, en un temps màxim de 35 minuts, a un qüestionari de 30 preguntes amb respostes
alternatives sobre els temes que figuren a la base 8a d'aquestes Bases.

La qualificació d'aquest exercici serà de 0 a 10 punts, requerint-se una puntuació mínima de 5 punts per a la
seva superació.

La puntuació s'obtindrà per aplicació de la següent fórmula: ((NC-1/3NE) / 30)*10, essent NC el número de
respostes correctes i NE el número de respostes errònies.

6.4.4. Quart Exercici.- Prova pràctica

Consistirà a resoldre, en el temps que determini el tribunal, a un o a varis supòsits o exercicis de caràcter
pràctic relacionats amb les tasques pròpies de la plaça convocada i vinculats amb els temes que figuren a la
base 8a d'aquestes Bases.

La qualificació d'aquest exercici serà de 0 a 10 punts, requerint-se una puntuació mínima de 5 punts per a la

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8351 - 26.2.20213/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21050124-2021



seva superació.

6.5. Fase de Concurs

En aquesta fase es valoraran els mèrits establerts a la Taula 1 de l'Annex V de les bases generals.

7a.- ENTREVISTA PERSONAL

7.1. El tribunal, si així ho estima oportú, podrà mantenir una entrevista personal amb les persones aspirants, a
fi de determinar i clarificar els valors professionals aportats que millor s'adeqüin al lloc de treball i que no
hagin estat degudament apreciats en les fases anteriors.

7.2. La puntuació màxima concedida serà de 2 punts.

8a.- PROGRAMA DE TEMES

Tema 1

L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits. Motivació i forma. Actes administratius
convencionals. Eficàcia dels actes administratius: l'autotutela declarativa. Condicions. La notificació: contingut,
termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació.

Tema 2

La invalidesa de l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i d'anul·labilitat. El principi de conservació
de l'acte administratiu. La revisió d'actes i disposicions per la pròpia Administració: supòsits. La revocació
d'actes. La rectificació d'errors materials o de fet.

Tema 3

El procediment administratiu. La iniciació del procediment: classes, subsanació i millora de sol·licituds.
Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. Termes i terminis: còmput,
ampliació i tramitació d'urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels interessats, proves i informes.
Tramitació d'expedients. Les persones interessades. Abstencions i recusacions.

Tema 4

Terminació del procediment. L'obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de
congruència i de no agravació de la situació inicial. La terminació convencional. La falta de resolució expressa:
el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat.

Tema 5

Recursos administratius: principis generals, objecte i classes. Actes susceptibles de recurs administratiu.
Tramitació. Procediments substitutius: conciliació, mediació i arbitratge.

Tema 6

La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, regulació. El recurs contenciós administratiu.
Actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós. Execució.

Tema 7

La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l'exercici de la potestat sancionadora. El
procediment sancionador i les seves garanties. Mesures sancionadores administratives.

Tema 8

La responsabilitat patrimonial de l'Administració pública. L'acció de responsabilitat. La responsabilitat de les
autoritats i personal al servei de les Administracions públiques. El concepte de lesió i les seves característiques.
Els requisits d'imputació.

Tema 9

L'expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i objecte. El contingut de l'expropiació forçosa. L'exercici
de la potestat expropiatòria. Procediment general i procediments especials.
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Tema 10

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic: objecte i àmbit de la llei. Tipus de
contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Règim jurídic dels contractes
administratius i els de dret privat. Els actes separables. Els principis generals de la contractació del sector
públic. El règim d'invalidesa dels contractes i el recurs en matèria de contractació. Normes específiques de
contractació administrativa en l'Administració local.

Tema 11

La iniciativa econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis en favor de les entitats locals. El servei
públic en les entitats locals: concepte. Les formes de gestió dels serveis públics locals. Les formes de gestió
directa i indirecta. La concessió de serveis públics. Domini públic i privat de l'Administració. Ús del domini
públic.

Tema 12

Règim urbanístic de la propietat del sòl: principis generals i classificació. Règim del sòl no urbanitzable. Règim
del sòl urbà. Drets i deures de les persones propietàries en sòl urbà consolidat i no consolidat. Règim del sòl
urbanitzable: drets i deures de les persones propietàries.

Tema 13

La llicència urbanística: actes subjectes, naturalesa i règim jurídic. Les ordres d'execució. Deures de
conservació i règim de la declaració de runa. Protecció de la legalitat urbanística. Obres sense llicència o
contràries a les seves condicions. Llicències il·legals. Infraccions i sancions urbanístiques.

Tema 14

Els béns de les entitats locals: classes. Béns de domini públic. Béns comunals. Béns patrimonials. Prerrogatives
i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns. L'Inventari.

Tema 15

El patrimoni de les Administracions Públiques: concepte, naturalesa i classificació. Règim jurídic. Potestats de
l'Administració i règim d'adquisició i defensa del patrimoni. Ús i alienació. Afectació, mutació i adscripció.

Tema 16

El personal al servei de les Corporacions Locals: classes i règim jurídic. Els instruments d'organització del
personal: plantilles i relacions de llocs de treball. Drets i deures del personal funcionari.

Tema 17

Les formes d'acció administrativa de les entitats locals. L'activitat de limitació, arbitral, de servei públic i de
foment. Principals manifestacions. Estudi especial de les subvencions.

Tema 18

La concessió de serveis públics. Concepte i naturalesa. Elements. Potestats de l'Administració. Drets i
obligacions del concessionari. Relacions del concessionari de serveis públics amb les persones usuàries. Extinció
de la concessió.

Tema 19

La Llei d'habitatge de Catalunya. Les competències en matèria d'habitatge de Catalunya. La planificació
territorial i la programació en matèria d'habitatge. L'habitatge en el planejament urbanístic. La qualitat del parc
immobiliari d'habitatges. La protecció de les persones consumidores i usuàries d'habitatges en el mercat
immobiliari. El règim de control i el procediment sancionador.

Tema 20

El padró municipal. Règim de gestió. Règim de comunicació de dades a altres Administracions. Padró municipal
i estrangeria.

Tema 21

La protecció de dades personals: règim jurídic i els seus àmbits subjectiu, objectiu i formal d'aplicació. Drets de
les persones afectades i règim sancionador. Les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats dels ens
públics que continguin dades de caràcter personal.
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Tema 22

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Publicitat
activa i dret d'accés a la informació pública.

Tema 23

Les competències municipals de les entitats locals en matèria de serveis socials. Les competències municipals
en matèria de salut. Les competències municipals en matèria de joventut. Les competències municipals en
matèria d'educació. Les competències municipals en matèria d'esports.

Tema 24

Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els tributs municipals: concepte i classes. Imposició i ordenació de
tributs. La gestió tributària: normes generals i procediment. La revisió en via administrativa dels actes de
gestió dictats en matèria d'hisendes locals. La devolució d'ingressos indeguts.

Tema 25

La planificació de la gestió pública. El pressupost general de les entitats locals. Estructura, elaboració i
aprovació del pressupost. Fases d'execució i pròrroga del pressupost. La liquidació del pressupost. El control
pressupostari. Tècniques pressupostàries.

El que es fa públic pel general coneixement.

Barberà del Vallès, 18 de febrer de 2021

José Antonio Martínez Martínez

Secretari general accidental

(21.050.124)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BEGUR

ANUNCI sobre aprovació de l’oferta pública d'ocupació per a l’any 2021 (exp. 400/2021).

De conformitat amb el que disposa l'article 57 del Reglament de personal al servei de les entitats locals,
aprovat per Decret 214/1990 i 70.2 del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, es publica
l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2021, aprovada per acord de la Junta de Govern Local, de 16 d febrer de
2021.

Annex 1.- Personal Funcionari:

DENOMINACIÓ ESCALA SUBESCALA GRUP NOMBRE DE VACANTS SISTEMA DE SELECCIÓ

Agent policia local Especial Serveis especials policia local C1 2 Concurs-oposició

Annex 2.- Personal laboral fix:

DENOMINACIÓ CATEGORIA GRUP NOMBRE DE
VACANTS

SISTEMA DE
SELECCIÓ

Tècnic esportiu Tècnic superior A2 1 Concurs-oposició

Administratiu/va de
turisme

Auxiliar C2 1 Concurs-oposició

Director/a Esplai Tècnic Auxiliar C2 1 Concurs-oposició

Netejadora Personal
d'oficis

E (Agrupació
professional)

1 Concurs-oposició

Conserge Equipament Subaltern E (Agrupació
professional)

1 Concurs-oposició

Begur, 19 de febrer de 2021

Maite Selva Huertas

Alcaldessa

(21.050.023)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BELLVER DE CERDANYA

EDICTE sobre licitació del concurs en dues fases, amb intervenció de jurat, per a la contractació dels
serveis d'arquitectura, relacionats amb la redacció del Projecte executiu i direcció d'obres d'un nou pavelló
poliesportiu a Bellver de Cerdanya.

Edcite per fer saber que després de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), es publicarà en el perfil del contractant d'aquest ajuntament l'anunci de licitació del concurs en dues
fases, amb intervenció de jurat, per a la contractació dels serveis d'arquitectura, relacionats amb la redacció
del Projecte executiu i la direcció d'obres per la construcció d'un nou pavelló poliesportiu a Bellver de Cerdanya.

Bellver de Cerdanya, 14 de gener de 2021

F. Xavier Porta i Pous

Alcalde

(21.050.137)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BELLVER DE CERDANYA

EDICTE sobre licitació de la concessió demanial d'ús privatiu d'un bé de domini públic per a la instal·lació,
manteniment i explotació d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics a Bellver de Cerdanya.

Edicte per fer saber que després de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), es publicarà en el perfil del contractant d'aquest ajuntament l'anunci de licitació de la “Concessió
Demanial d'ús privatiu d'un bé de domini públic per la instal.lació, manteniment i explotació d'estacions de
recàrrega de vehicles elèctrics a Bellver de Cerdanya.

Bellver de Cerdanya, 19 de gener de 2021

F. Xavier Porta i Pous

Alcalde

(21.050.136)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DEL BRUC

ANUNCI sobre requeriment relatiu a vehicle abandonat.

Atès que no s'ha pogut dur a terme la notificació a l'empresa titular del vehicle abandonat que es relaciona a
continuació, d'acord amb el que disposa l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per mitjà del present anunci se la requereix per a que,
en el termini improrrogable de 15 dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació d'aquest anunci,
retiri l'esmentat vehicle, amb l'advertiment que si no ho fa es procedirà a la seva retirada i a la seva gestió
com a residu sòlid urbà, sent-li d'aplicació allò que disposa l'article 3.3 a) i l'article 76.b) del Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels Residus, ordenant el seu
trasllat a un centre autoritzat de tractament de vehicles per a la seva destrucció i descontaminació.

EXP.: 01 07 007 001 2021 MATRÍCULA: 3595CSV MARCA/MODEL: CITROËN C3 (color gris)

PROPIETÀRIA:
Alia Mantenimientos y Servicios

INDRET ON S'HA ABANDONAT: C/ Rajolers (aparcament de terra)

Igualment, se li fa saber que si no és del seu interès la retirada del vehicle indicat, solament quedarà exempta
de responsabilitat administrativa si el cedeix a un gestor autoritzat o en fa lliurament a aquest Ajuntament. En
aquest últim cas, s'haurà de personar, dins del termini indicat, a les dependències municipals a fi de
formalitzar els tràmits corresponents.

El Bruc, 19 de febrer de 2021

Bàrbara Ortuño i Escriu

Alcaldessa

(21.050.129)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

EDICTE relatiu a la publicació al BOPB de l'Anunci de l'aprovació definitiva de les bases per a la concessió
de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més
desfavorits.

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària de data 27 de novembre de 2014, va aprovar inicialment les
Bases per a la concessió de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els
pobles més desfavorits.

En data 23 de gener de 2015 va finalitzar el termini d'informació publica establert per a la presentació
d'al·legacions i reclamacions, durant el qual es va presentar un escrit amb tres al·legacions.

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió de data 26 de febrer de 2015, va resoldre les al·legacions presentades i va
aprovar definitivament les esmentades bases reguladores, el text del qual es va publicar íntegrament al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 20 de març de 2015, amb CVE-Núm. de registre 022015007336.

Caldes de Montbui, 19 de febrer de 2021

Isidre Pineda Moncusí

Alcalde

(21.050.122)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CALELLA

ANUNCI sobre provisió de places.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de dotze de febrer es publiquen les bases reguladores que
tenen per objecte la regulació de l'accés pel sistema de concurs oposició lliure per a la creació d'una borsa
d'agents interins de la Policia Local, escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia
local, categoria d'agent, grup C2, per a l'Àrea de Seguretat, Convivència i Mobilitat, que tindrà una vigència de
dos anys o fins que es creï una nova borsa d'interinatge d'aquesta mateixa escala, subescala, classe i
categoria.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de
la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Calella, 12 de febrer de 2021

Josep Gibert Gurri

Tinent d'Alcaldia de Recursos Interns

(21.050.123)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CALELLA

ANUNCI sobre nomenament de personal funcionari.

En el BOP de la província de Barcelona de 19 de febrer de 2021 es fa públic que mitjançant Resolució del
Tinent d'Alcaldia de Recursos Interns núm. 2021/190 s'ha nomenat a la senyora Vanessa Martínez Fortes i als
senyors Rafael Gil Serret, Samuel Huelamo Orellana, Jorge Galvez Quintana i Daniel Marin Rodríguez
funcionaris en pràctiques de l'Administració Especial, subescala Serveis Especials, Classe Policia Local, categoria
Agent de Policia, grup C2 (C1 a nivell administratiu).

Calella, 19 de febrer de 2021

Josep Gibert Gurri

Tinent d'Alcaldia de Recursos Interns

(21.050.127)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CAMBRILS

EDICTE sobre aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions a entitats i persones per
a projectes i activitats d'interès ciutadà.

En base al determinat a l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals i l'article 38.3 de l'Ordenança general de subvencions. Es fa públic
que la Junta de Govern Local, en data de 18 de desembre de 2020, va aprovar les bases que regulen
l'atorgament de subvencions a entitats i persones per a projectes i activitats d'interès ciutadà, de caràcter
singular, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de l'Ajuntament de Cambrils.

Les indicades bases han estat publicades íntegrament al BOPT 2021-944, en data 11-02-2021.

Cambrils, 17 de febrer de 2021

Camí Mendoza Mercè

Alcaldessa

(21.050.014)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CANOVELLES

ANUNCI sobre l'oferta pública d'ocupació de personal funcionari i laboral de l'any 2021.

Es fa públic que per Decret d'Alcaldia de data 12 de febrer de 2021 (núm. 2021-0150), ha estat aprovada
l'oferta pública d'ocupació parcial de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Canovelles de l'any 2021,
d'acord amb els següents annexos:

ANNEX 1

A) TAXA DE REPOSICIÓ (3 places):

Personal funcionari:

Plaça Subgrup Jornada Sistema
selecció

Q Escala Sot
Escala

Titulació

Agent de
Policia
Local

C2 Completa Concurso
Oposició

1 Administració
Especial

Serveis
Especials

Estar en possessió de Títol de graduat escolar,
graduat en educació secundària obligatòria o
formació professional de primer grau o
equivalent.

Personal laboral:

Plaça Subgrup Jornada Sistema
selecció

Quantitat Nivell titulació

Treballador
Social

A2 completa Concurs
oposició

1 Estar en possessió de Titulació equivalent a l'exigida al subgrup
A2.

Oficial de
1ª d'obres

C2 completa Concurs
oposició

1 Estar en possessió de Títol de graduat escolar, graduat en
educació secundària obligatòria o formació professional de
primer grau o equivalent.

B) TAXA ADDICIONAL DE CONSOLIDACIÓ (1 plaça):

Personal laboral:
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Denominació Subgrup Jornada Sistema
selecció

Q Nivell titulació

Tècnic de Promoció
Econòmica

A2 completa Concurs
oposició

1 Estar en possessió de Titulació equivalent a l'exigida
al subgrup A2.

Canovelles, 17 de febrer de 2021

Emiliano Cordero Soria

Alcalde

(21.049.012)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO

ANUNCI sobre aprovació de les bases reguladores que regiran el procés selectiu per formar la
convocatòria del concurs de mobilitat horitzontal per a la provisió d'una plaça de sergent de la Policia
Local de Castell-Platja d’Aro.

En compliment de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, en
sessió de data 10 de febrer del 2021, es fa pública la convocatòria per cobrir de forma definitiva 1 plaça de
sergent de la Policia Local, mitjançant concurs de mobilitat horitzontal.

Les Bases que regeixen la convocatòria són les publicades al BOPG de data 26/02/2021. El termini de
presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de publicació de l'anunci al
DOGC.

El que es fa públic per general coneixement.

Castell-Platja d'Aro, 19 de febrer de 2021

Maurici Jiménez Ruiz

Alcalde

(21.050.004)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8351 - 26.2.20211/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21050004-2021



ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CERVELLÓ

EDICTE sobre aprovació definitiva de la plantilla de personal per a l'exercici de 2021.

El Ple d'aquest ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de gener de 2021, va aprovar inicialment el
Pressupost General de l'Ajuntament de Cervelló per a l'exercici de 2021, junt amb la Plantilla de personal.

L'expedient corresponent va estar exposat al públic durant un termini de quinze dies hàbils des de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 28 de gener de 2021, i contra el mateix no
s'ha presentat cap reclamació, quedant aprovat definitivament amb efectes de l'1 de gener del present.

Per això, i d'acord amb el que disposen els articles 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 i 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, es fa pública la Plantilla de
personal per a l'exercici de 2021, que s'adjunta com annex.

Cervelló, 19 de febrer de 2021

José Ignacio Aparicio Ciria

Alcalde

Davant meu,

Fernando Rivas Martínez

Secretari general accidental

ANNEX

Plantilla de personal 2021.

A) PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA COSSOS NACIONALS PLAÇA Grup Places
totals

Places
ocupades

Places
vacants

Secretari/a / entrada A1 1 1

Interventor/a de fons / entrada A1 1 1

Tresorer/a / entrada A1 1 1

3 1 2

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ
GENERAL

SUBESCALA Grup Places
totals

Places
ocupades

Places
vacants
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Tècnica A1 1 1

Gestió A2 4 4

Administrativa C1 10 4 6

Auxiliar administrativa C2 11 3 8

26 7 19

ESCALA D'ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL

SUBESCALA Grup Places
totals

Places
ocupades

Places
vacants

Tècnica superior-Lletrat A1 2 2

Tècnica superior-periodista A1 1 1

Tècnic mitj-treballador social A2 3 1 2

Tècnic mitj-educador social A2 1 1

Tècnic mitj-comunicació A2 1 1

Tècnic mitj-Arquitecte tècnic A2 1 1

Tècnica auxiliar / Auxiliars tècnics C1 3 2 1

12 4 8

ESCALA SERVEIS ESPECIALS SUBESCALA Grup Places
totals

Places
ocupades

Places
vacants

Policia Local-Inspector A2 1 1

Policia Local-Sergent C1 1 1

Policia Local-Caporal C1 4 4

Policia Local-Agent C2 12 12

Comeses especials-Tècnic superior A1 1 1

Comeses especials-Dinamitzador
Gent Gran

C1 1 1

Comeses especials- Tècnic Igualtat A2 1 1

Comeses especials- Tècnic auxiliar C2 1 1

Comeses especials- Tècnic auxiliar de
biblioteca

C1 1 1

Comeses especials-Auxiliar suport
tècnic

AP 2 1 1

25 20 5

TOTAL FUNCIONARIS PLANTILLA 2021 66 32 34

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8351 - 26.2.20212/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21050091-2021



B) PERSONAL LABORAL

Categoria Grup Places
totals

Places
ocupades

Places
vacants

Tècnic especialista C1 1 1

Oficial de primera C2 4 2 2

Operari de brigada C2 3 1 2

Operari de neteja AP 7 7

Tècnic mitj-intermediació laboral A2 1 1

Tècnic mitj-arquitecte tècnic A2 1 1

Auxiliar administratiu C2 4 4

Auxiliar tècnic biblioteca C1 1 1

Auxiliar tècnic serveis generals C1 1 1

Tècnic auxiliar docent C2 1 1

Conserge AP 1 1

Encarregat edificis municipals C2 1 1

Auxiliar de suport tècnic/encarregat AP 1 1

Auxiliar tècnic edificis municipals AP 1 1

TOTAL LABORALS PLANTILLA 2021 28 6 22

TOTAL PLANTILLA 2021 94 38 56

(21.050.091)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE FIGUERES

ANUNCI col·lectiu que afecta els ajuntaments de Figueres i de Vilafant i el Consell Comarcal de l'Alt
Empordà sobre la publicació al BOPG de la modificació d’uns articles dels Estatuts actualment vigents de
la societat Figueres de Serveis, SA (exp. SECE2020000043).

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 33, de 18 de febrer de 2021, ha sortit publicat el text
íntegre de la modificació dels articles 10.6, 13.1 i 13.6 dels estatuts actualment vigents de la societat Figueres
de Serveis SA, que ha resultat aprovat definitivament en no haver-se presentat al·legacions ni suggeriments
contra l'acord de Ple d'aprovació inicial.

Aquest anunci té caràcter col·lectiu i tindrà efectes en els expedients tramitats pels Ajuntaments de Figueres i
Vilafant i Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

La qual cosa es fa pública segons allò disposat a l'article 201.1.d) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Figueres, 19 de febrer de 2021

L'alcaldessa presidenta

(21.050.089)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE LLAMBILLES

EDICTE sobre aprovació inicial de les bases reguladores del procediment de concessió directa de
subvencions per a productes de primera necessitat i per al subministrament de serveis bàsics (COVID-19)
(exp. X2021000021).

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 33, de 18/02/2021, es publiquen les bases reguladores del
procediment de concessió directa de subvencions per a productes de primera necessitat i per a
subministraments de serveis bàsics (COVID19). El termini per a la presentació d'al·legacions finalitza el dia
18/03/2021. En el cas que no se'n presentessin, les bases s'entendran aprovades definitivament, sense
necessitat de prendre un nou acord.

Llambilles, 18 de febrer de 2021

Josep M. Vidal i Vidal

Alcalde

(21.050.038)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

ANUNCI sobre aprovació de les bases generals dels processos selectius que es convoquin en execució del
procés extraordinari d’estabilització.

D'acord amb el que disposen l'article 286.2 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 i l'article 92 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es dona coneixement de la Resolució de
l'Alcaldia número 2021-0243, d'11 de febrer de 2021, per la qual s'aproven les bases generals dels processos
selectius que es convoquin en execució del procés extraordinari d'estabilització. places incloses en la taxa
addicional per a estabilització d'ocupació temporal regulada en l'art. 19. un. 9 de la llei 6/2018, de 3 de juliol,
de pressupostos generals de l'estat per a l'any 2018, les quals es transcriuen seguidament en aquest anunci:

BASES GENERALS DELS PROCESSOS SELECTIUS QUE ES CONVOQUIN EN EXECUCIÓ DEL PROCÉS
EXTRAORDINARI D'ESTABILITZACIÓ. PLACES INCLOSES EN LA TAXA ADDICIONAL PER A ESTABILITZACIÓ
D'OCUPACIÓ TEMPORAL REGULADA EN L'ART. 19. UN. 9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos
Generals de l'Estat per a l'any 2018 (Places ocupades de forma temporal i ininterrompuda al menys en els tres
anys anteriors a 31 de desembre de 2017, entre altres requisits)

PRIMERA: OBJECTE.-

Les presents bases regulen els aspectes comuns als processos selectius que convoqui l'Ajuntament de Mont-
roig del Camp per a l'accés a diferents categories de personal funcionari i laboral, en execució del procés
extraordinari d'estabilització del treball temporal previst a l'article 19.1.6 de la Llei 3/2017, de 20 de juny,
Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2017.

Les especialitats de cada procés selectiu seran objecte de regulació en les bases específiques que s'aprovaran
per decret d'alcaldia.

SEGONA: NORMATIVA APLICABLE

Els processos selectius esmentats a la Base Primera es regiran, al no previst en aquestes Bases, pel Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic; en la Llei 30/1984, de 2 d'abril de Bases del Règim Local; el Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en Matèria de Règim Local y el
Reial Decret 891/1991, de 7 de juny, sobre Regles Bàsiques i Programes Mínims als quals s'ha d'ajustar el
Procediment de Selecció dels Funcionaris de l'Administració Local; al no previst en elles, per la reglamentació
que per l'ingrés a la funció pública ha establert la Comunitat Autònoma de Catalunya i, supletòriament, pel
Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General de Ingrés del personal al servei
de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris
civils de l'Administració General de l'Estat, Llei 39/2015 i 40/2015, de 1 d'octubre, Reial Decret Legislatiu
2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, així com per
quantes altres disposicions complementàries vigents poguessin resultar d'aplicació.

TERCERA: REQUISITS DELS ASPIRANTS

Per a ser admès a la realització de les proves selectives els aspirants hauran de reunir els requisits següents:

a Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats
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membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la
Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes
establerts legalment.

a Posseir la capacitat funcional necessària pel desenvolupament de les funcions i tasques que se'n derivin del
corresponent nomenament.

b Haver complert 16 anys i no superar l'edat de jubilació forçosa establerta per a la llei, excepte que a les
bases específiques es determini una altra edat.

c No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, Comunitats Autònomes o
Entitats locals, ni estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques.

d En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat
sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes l'accés, a
l'ocupació pública.

e Titulació: posseir la titulació que es requereixi a les bases específiques de cada convocatòria. Si es tracta
d'un títol obtingut a l'estranger caldrà disposar de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti
l'homologació.

f Altres requisits que, al seu cas, puguin exigir-se a les corresponents bases específiques.

QUARTA: SOL·LICITUTS

4.1.- LLOC I TERMINIS DE PRESENTACIÓ

Les instàncies per prendre part a la convocatòria es presentaran al Registre General de l'Ajuntament de Mont-
roig del Camp dintre del termini de 20 dies naturals comptats a partir de la publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona (BOPT), BOE i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de l'anunci de la
respectiva convocatòria.

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud per alguna de
les formes previstes a l'art. 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques, i en concret:

1.    Presencialment:

- Al registre general de l'Ajuntament Oficines Municipals d'Atenció al Ciutadà –OMAC de Miami Platja i de Mont-
roig del Camp.

En aquest cas s'haurà de demanar cita prèvia a la pàgina web https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/ i
enviar la documentació digitalitzada prèviament al dia de la cita a l'adreça de correu electrònic: omac@mont-
roig.cat indicant el nom i cognoms, el dia i hora de la cita.

- Qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest cas la sol·licitud, en model oficial i normalitzat, s'haurà d'imprimir. És pot obtenir a la pàgina
web http://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/recursos-humans/convocatories/

2.     Telemàticament:

- A la seu electrònica: Caldrà identificar-se amb certificat digital mitjançant model oficial i normalitzat previst a
la pàgina web següent http://mont-roig.eadministracio.cat, essent aquest mitjà la forma preferent de
presentació.

En aquest cas, les persones que desitgin ser assistides per personal de l'Ajuntament en la presentació
telemàtica de la sol·licitud, podran sol·licitar el servei d'assistència per videoconferència, demanant cita prèvia
a la pàgina web https://mont-roig.eadministracio.cat/citaprevia.1

Per ser admès a les proves selectives els/les aspirants manifesten a la sol·licitud que son certes les dades que
indiquen a la sol·licitud i que compleixen totes les condicions establertes a les bases, sota la seva
responsabilitat i amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. La manca de dita
manifestació serà causa d'exclusió de la persona aspirant.
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 Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran
com les úniques valides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els
errors en la seva consignació i la comunicació a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp de qualsevol canvi de les
mateixes.

En el supòsit que l'últim dia de presentació d'instàncies fos dissabte, diumenge o festiu el termini s'entendrà
prorrogat fins el primer dia hàbil següent.

4.2.- DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Juntament amb la sol·licitud l'aspirant haurà de presentar obligatòriament:

- Documentació acreditativa del pagament de la taxa corresponent.

- En cas d'exempció de la taxa i en funció del motiu de l'exempció, l'aspirant haurà de presentar la següent
documentació:

- certificat de figurar com a demandant de feina i certificat de no percebre cap prestació econòmica per subsidi
d'atur.

- còpia de la documentació acreditativa del grau de discapacitat.

Cas que l'aspirant autoritzi a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp la consulta a altres Administracions de les
dades personals necessàries, l'Ajuntament de Mont-roig del Camp es reserva el dret de demanar-li l'aportació
de còpia del document corresponent o la mostra de l'original. Aquesta autorització no podrà entendre's
atorgada en relació a la documentació acreditativa dels mèrits puntuables, la còpia dels quals haurà de ser
presentada obligatòriament per l'interessat/da juntament amb la instància sol·licitant prendre part del present
procés selectiu.

Aquells aspirants que necessitin adaptacions hauran d'indicar-ho a la sol·licitud, sol·licitant les necessitats
específiques d'adaptació i ajustament de temps i mitjans que consideren oportuns per participar la les proves
selectives en condicions de igualtat. Hauran de fer constar a la sol·licitud les possibles adaptacions que precisin
per participar a les proves selectives, acompanyades del dictamen tècnic facultatiu.

Els mèrits s'hauran de presentar únicament per aquells candidats que hagin superat la fase d'oposició, dins del
termini de 5 dies naturals posteriors a la publicació de la resolució definitiva de la fase d'oposició.

4.3.- PAGAMENT DE TAXES

Els drets d'examen es fixaran en virtut de l'Ordenança Fiscal aplicable, i hauran d'acompanyar la instància amb
la justificació de pagament mitjançant transferència bancària en compte a nom de l'Ajuntament de Mont-roig
del Camp al banc compte ES93 2100 1061 6702 0021 7694 o targeta de crèdit si la sol·licitud es presencial.
Aquests drets que no seran tornats excepte en el cas d'anul·lació de la Convocatòria o de la no admissió per
manca d'algun dels requisits per prendre part de la mateixa.

Els que es trobin en situació d'atur sense percebre cap prestació econòmica al moment de la presentació de la
instància, estaran exempts de l'abonament dels drets d'examen, sempre que ho acreditin documentalment
ambdós circumstàncies mitjançant la presentació de la documentació indicada a l'apartat anterior.

Estaran exempts del pagament de la taxa les persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33 per
100, havent d'acreditar-se mitjançant la presentació de la documentació senyalada a l'apartat anterior.

La manca de justificació del pagament dels drets d'examen o de trobar-se exempt del mateix determinaran
l'exclusió de l'aspirant. En cap cas la presentació i pagament de la taxa dels drets d'examen suposarà la
substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de la sol·licitud.

En el cas de presentació telemàtica de la instància s'aportarà còpia digitalitzada de la documentació acreditativa
del pagament de la taxa, de la justificació de la reducció de la mateixa o de l'exempció, reservant-se
l'Administració el dret de requerir al participant a la convocatòria de la exhibició del document o de la
informació original.

CINQUENA: ADMISSIÓ D'ASPIRANTS

5.1.- Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Ajuntament dictarà, mitjançant resolució, la llista
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provisional d'aspirants admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió en cada cas, i assenyalant un
termini de deu dies naturals per a reclamacions i a esmenes, a comptar del dia següent a la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província.

Aquesta resolució amb la llista d'admesos i exclosos es publicarà al Butlletí oficial de la província de Tarragona,
al Taulell d'Anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

5.2.- Expirat el termini de reclamacions, l'òrgan competent dictarà nova resolució elevant a definitiva la llista
provisional d'aspirants o corregint-la si haguessin existit modificacions com a conseqüència de reclamacions.

En aquesta resolució, que serà publicada al Butlletí oficial de la província de Tarragona, al Taulell d'Anuncis i a
la pàgina web de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, es determinarà, a més a més, la composició nominal
del Tribunal Qualificador, així com la data, lloc i hora de la realització de la primera prova.

5.3.- En el supòsit que per qualsevol circumstància excepcional hagués de modificar-se el lloc, la data o l'hora
de la realització de la primera prova, haurà de publicar-se al Butlletí oficial de la província de Tarragona, al
Taulell d'Anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

5.4.- Les errades de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de l'interessat.

5.5.- Totes les publicacions posteriors es faran mitjançant el Taulell d'Anuncis i a la pàgina web de
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

SISENA: TRIBUNALS DE SELECCIÓ

6.1.- Els tribunals qualificadors dels processos selectius seran nominats per l'Il·lm. Sr. Alcalde de Mont-roig del
Camp, i estaran constituïts per un President, un Secretari amb veu i sense vot, i un mínim de tres vocals, així
com dels seus corresponents suplents.

6.2.- Hauran de posseir tots ells un nivell de titulació o especialització igual o superior a l'exigit per a l'ingrés al
cos o escala que es tracti. Els membres del Tribunal pertanyeran al mateix a títol individual, no podent ostentar
aquesta pertinença en representació o per compte de ningú.

6.3.- El Tribunal no podrà constituir-se sense l'assistència de tres dels seus membres, titulars o suplents
indistintament, i sempre necessària la presència del President i la Secretària. Les decisions del mateix
s'adoptaran per majoria de vots del membres presents, resolent, en cas d'empat, el vot del President. Si
constituït el Tribunal i iniciada la sessió hagués d'absentar-se el President, actuarà com a tal el Vocal de més
edat.

6.4.- Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se de intervenir, notificant-ho al President de la Corporació,
quan es donin en ells alguns dels motius previstos a l'article 23 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, Règim
Jurídic del Sector Públic.

6.5.- Les actuacions del Tribunal hauran d'ajustar-se estrictament a les Bases de la convocatòria. No obstant,
el Tribunal està facultat per resoldre els dubtes que sorgeixin durant la realització del corresponent procés
selectiu, per a adoptar els acords necessaris que garanteixin el seu adequat desenvolupament, en tot el no
previst en aquestes Bases, i per resoldre els dubtes que puguin sorgir en aplicació de les mateixes.

6.6.- El Tribunal podrà sol·licitar de l'autoritat convocant la designació d'experts, en qualitat d'Assessors, que
actuaran amb veu però sense vot.

6.7.- El tribunal qualificador adoptarà les mesures necessàries en els casos que resulti necessari, de manera
que els aspirants que hagin sol·licitat adaptacions de temps i / o mitjans en la manera prevista en aquestes
bases, tinguin les mateixes condicions per a la realització dels exercicis que la resta dels participants. En cap
cas les adaptacions sol·licitades podran desvirtuar el caràcter de les proves selectives.

6.8.- Els tribunals poden requerir els aspirants en qualsevol moment del procés, la documentació acreditativa
dels requisits exigits en la convocatòria. En cas de constatar que algun dels aspirants no reuneix un o diversos
dels requisits, el tribunal, prèvia audiència a l'interessat, haurà d'emetre proposta motivada d'exclusió del
procés selectiu, dirigida a l'òrgan que hagués aprovat la relació definitiva d'aspirants admesos, comunicant, així
mateix, les inexactituds o falsedats formulada per l'aspirant en la seva sol·licitud de participació als efectes
pertinents. Contra el decret de l'òrgan es poden interposar els recursos administratius que procedeixin.

Així mateix si el Tribunal de Selecció durant el desenvolupament del procés selectiu tingués coneixement o
dubtes fonamentats que algun dels aspirants no té la capacitat funcional per al desenvolupament de les
tasques i funcions habituals de la categoria objecte de la convocatòria, ha de demanar informe preceptiu dels
òrgans tècnics competents, el qual serà evacuat en el termini màxim de deu dies i tindrà el caràcter de
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determinant per resoldre. D'aquesta actuació es donarà coneixement a l'interessat, a l'objecte que pugui
formular les al·legacions que consideri oportunes.

Si de el contingut del dictamen es desprèn que l'aspirant no té capacitat funcional, el Tribunal, prèvia audiència
de l'interessat emetrà proposta motivada d'exclusió del procés selectiu dirigida a l'òrgan convocant de la
mateixa. Fins que es dicti l'oportú decret per l'òrgan convocant l'aspirant podrà continuar participant
condicionalment en el procés selectiu.

Els tribunals podran excloure aquells opositors en els fulls figuren noms, marques o signes que permetin
conèixer la identitat dels autors o portin a terme qualsevol actuació de tipus fraudulent durant la realització
dels exercicis.

SETENA: SISTEMA DE SELECCIÓ

7.1.- Els processos de selecció es realitzaran a través de sistema de concurs-oposició.

Els aspirants seran convocats en crida única, encara que el mateix hagi de dividir-se en diverses sessions,
havent d'assistir els aspirants a la sessió a la qual hagin estat convocats. Seran exclosos del procés selectiu els
qui no compareguin, llevat dels supòsits al·legats i justificats amb anterioritat a la celebració de l'exercici i en
els casos de força major esdevinguts el mateix dia de la celebració, i el Tribunal adoptarà una resolució
motivada a aquest efecte. La no presentació de un aspirant a qualsevol dels exercicis obligatoris en el moment
de ser cridat determinarà automàticament el decaïment del seu dret a participar-hi i en els successius, quedant
exclòs en conseqüència del procediment selectiu.

L'ordre d'actuació dels opositors, en cas que sigui necessari establir-lo per la naturalesa de les proves a
realitzar, s'iniciarà alfabèticament pel primer de la lletra que resultés en el sorteig anual realitzat per la
Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública al fet que es refereix l'article 17 de Reial Decret 364/1995, de
10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés de el Personal al Servei de l'Administració General
de l'Estat.

El nombre mínim de temes que han de contenir les bases específiques de cada convocatòria serà el següent,
depenent del grup de titulació en què estiguin incloses les categories corresponents:

- Grup A, subgrup A1: 90 temes.

- Grup A, subgrup A2: 60 temes.

- Grup C, subgrup C1: 40 temes.

- Grup C, subgrup C2: 20 temes.

- Agrupacions Professionals (antic Grup E): 10 temes.

Quan un grup integri diferents titulacions, les bases específiques poden establir diferents temaris per a
cadascuna d'aquestes titulacions.

A) FASE D'OPOSICIÓ (FINS 60 PUNTS).

1.- EXERCICI/PROVA DE CATALÀ:

Primer exercici: Prova coneixement de llengües:

-Llengua catalana:

Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana del nivell que s'exigeixi a les bases específiques
del procés. La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte. L'aspirant que no resulti apte/a quedarà
exclòs/a automàticament del procés selectiu.

Queden exempts de la realització d'aquest exercici els aspirants que hagin acreditat documentalment i que
estan en possessió d'algun dels certificats que s'exigeixi a les bases específiques.

-Llengua castellana:

Només en els cas que els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no siguin originaris/àries de
països en què el castellà sigui llengua oficial.

L'aspirant que no pugui acreditar documentalment que posseeix el nivell requerit haurà de superar una prova
específica.
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La qualificació d'ambdues proves serà apte/a o no apte/a. L'aspirant que no resulti apte/a quedarà exclòs/a
automàticament del procés selectiu.

2.-EXERCICI TEÒRIC O EXERCICI PRÀCTIC:

Tindrà caràcter eliminatori i consistirà en un exercici teòric o de tipus pràctic, segons la naturalesa de les
funcions de les places a convocar, per tal de determinar l'aptitud i la idoneïtat dels aspirants. El tipus de prova
es determinarà a les bases específiques de cada convocatòria.

EXERCICI TEÒRIC: fins a 60 punts

Consistirà en respondre a un qüestionari tipus test que versarà sobre el temari que s'estableixi en les bases
específiques de cada convocatòria.

En funció del grup de titulació en què estiguin incloses les categories corresponents, el nombre de preguntes i
el temps màxim de realització dels qüestionaris serà el següent:

- Grup A, subgrup A1: 50 preguntes, 60 minuts.

- Grup A, subgrup A2: 40 preguntes, 50 minuts,

- Grup C, subgrup C1: 30 preguntes, 40 minuts.

- Grup C, subgrup C2: 20 preguntes, 30 minuts.

- Agrupacions Professionals: 15 preguntes, 20 minuts.

El nombre de respostes, la puntuació per resposta correcta i el possible descompte per respostes errònies, serà
fixat en les bases específiques que s'aprovin per a cada convocatòria

EXERCICI PRÀCTIC: fins a 60 punts

Consistirà en desenvolupar un supòsit pràctic, amb una o més parts, relacionat amb les tasques pròpies del
lloc de treball objecte de la plaça convocada i el temari inclòs en cadascuna de les convocatòries específiques
que a aquest efecte siguin aprovades.

L'exercici pot consistir en proves de mecanografia, tractaments de textos, redacció d'informes i projectes,
solució de supòsits i altres similars que es considerin adients per jutjar la preparació dels aspirants en relació
als llocs de treball a ocupar.

El temps de durada de l'exercici i els criteris de qualificació de la mateixa es determinaran en les bases
específiques de cada convocatòria.

B) FASE DE CONCURS (FINS 40 PUNTS).

Només es valoraran els mèrits als aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

Les puntuacions que resultin de la valoració dels mèrits es fixaran amb fins a dos decimals, sent d'aplicació el
sistema d'arrodoniment aritmètic simètric en la següent forma: quan el tercer decimal sigui igual o superior a
cinc, el segon decimal s'incrementarà en una unitat, i quan el tercer decimal sigui inferior a cinc, el segon
decimal no es modificarà.

Mèrits a valorar:

1. SERVEIS PRESTATS A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (Fins a 30 punts).

Serà objecte de valoració en aquest apartat:

a) Temps de serveis prestats a les Administracions Públiques (Estat, Comunitat Autònoma i Local) com a
funcionari interí, personal laboral temporal o laboral indefinit no fix en llocs de naturalesa funcionarial o laboral
de la mateixa categoria a la plaça convocada (escala, subescala i classe per a personal funcionari i grup
professional per a personal laboral): 0,35 punts per mes complet de servei.

- b) Temps de serveis prestats en qualsevol sector públic institucional (Els organismes públics i entitats de dret
públic vinculades o dependents de les administracions publiques), com a funcionari interí o com a personal
laboral temporal o laboral indefinit no fix en llocs de naturalesa funcionarial o laboral de la mateixa categoria a
la plaça convocada (escala, subescala i classe per a personal funcionari i grup professional per a personal
laboral): 0,25 punts per mes complet de servei.

2. FORMACIÓ (Fins a 10 punts)
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- Cursos de formació i especialització en matèries pròpies de la plaça objecte de convocatòria impartits per
administracions públiques, organismes Institucionals, Col·legis Professionals o centrals sindicals acollits al Pla
de Formació Contínua de les Administracions Públiques. Només es valoraran els cursos d'una duració mínima
de 10 hores i que hagin estat realitzats amb posterioritat a l'1 de gener de 2010, fins un màxim de 10 punts.

PUNTUACIÓ

Nº hores puntuació

10 a 25 0,5

26 a 50 1

51 a 100 1.5

101 a 175 2

176 a 250 2,5

251a 325 3

326 a 400 3,5

> 400 4

El tribunal no valorarà els mèrits que no estiguin acreditats documentalment en la forma descrita en cada
convocatòria específica.

L'acreditació dels mèrits al·legats es realitzarà mitjançant la presentació de còpia de la documentació
acreditativa dels mateixos, segons el que disposen les bases específiques de cada convocatòria.

El Tribunal podrà requerir als aspirants en qualsevol moment de del procés selectiu, que acrediten la veracitat
de les circumstàncies i documents aportats i que hagin estat objecte de valoració.

Els mèrits relatius als serveis prestats a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp s'hauran d'al·legar amb indicació
dels períodes de prestació de serveis, el que serà comprovat pel Servei de Personal.

Els serveis prestats en altres Ens del sector públic local s'acreditaran mitjançant certificat expedit per l'òrgan
corresponent. El certificat haurà de fer constar els serveis prestats que es pretenguin fer valer com a
experiència professional en la fase de concurs, expressant a aquest efecte la categoria professional en el cas de
personal laboral i, en el cas de personal funcionari, el subgrup de classificació professional.

Els mèrits per cursos de formació i especialització realitzats s'acreditaran mitjançant la presentació de còpia
acreditativa la seva realització on s'indiqui el número d'hores.

En cap cas es valoraran mèrits no al·legats o no acreditats documentalment en termini.

VUITENA: BORSA DE TREBALL.

Seguint l'ordre de puntuació que resulti del procés selectiu, les persones aspirants que no hagin estat
proposades per al nomenament o contractació per manca de plaça passaran a formar part d'una Borsa de
Treball de la plaça objecte de la convocatòria en la que haguessin participat, per cobrir mitjançant
nomenament no permanent o contractació temporal, les necessitats d'ocupació que es poguessin produir a
l'Ajuntament de Mont-roig del Camp i els seus ens dependents, com ara substitucions, vacants sobrevingudes i
altres necessitats de personal. Per a aquesta borsa es seguirà l'ordre de puntuació que resulti del procés
selectiu.

El procés selectiu en què hagin participat es considerarà a tots els efectes com el procediment àgil a què fa
esment el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial Decret legislatiu 5/2015,
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de 30 d'octubre. La posició dins l'esmentada Borsa de treball vindrà donada per la puntuació assolida d'entre
les persones que hagin superat el procés selectiu.

Les persones aspirants integrades en aquesta Borsa seran cridades a mesura que es produeixin les necessitats
d'ocupació de l'Ajuntament o els seus ens dependents, d'acord amb l'ordre de puntuació determinat en la llista
de resultats. L'aspirant que rebutgi la incorporació serà posicionat a l'últim lloc de la borsa de treball. A aquest
efecte, s'entendrà que l'aspirant ha rebutjat la incorporació quan algun funcionari/ària del departament de
Recursos Humans hagi realitzat la crida a la incorporació per qualsevol mitjà de comunicació i acrediti
documentalment que aquesta ha estat rebutjada.

Les persones nomenades interinament i les contractades temporalment, a temps parcial o a jornada sencera,
tindran el període de pràctiques o de prova.

DISPOSICIONS FINALS

1a) El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin en la interpretació de aquestes bases,
regint-se en el no previst en elles pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en la Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases de Règim Local, el
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de disposicions legals vigents en
matèria de règim local i el Reial Decret 891/1991, de 7 de juny, sobre Regles Bàsiques i Programes Mínims al
fet que s'ha d'ajustar el procediment de selecció dels Funcionaris de l'Administració Local; en el no previst en
elles, per la reglamentació que per a l'ingrés en la funció pública ha establert la Comunitat Autònoma de
Castella i Lleó i, supletòriament, pel Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament
General d'Ingrés de el personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i
promoció professional dels funcionaris civils de la Administració General de l'Estat, així com per totes les obres
disposicions complementàries vigents puguin ser aplicables.

2a) Contra les presents Bases podrà interposar-se en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent a
la seva publicació, recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de la província
de Tarragona, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, o potestativament i amb caràcter previ, en el termini d'un mes, recurs
de reposició davant la Sra. Presidenta, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions Públiques.

Mont-roig del Camp, 17 de febrer de 2021

Fran Morancho López

Alcalde

(21.050.001)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP

ANUNCI sobre modificació del Decret d’Alcaldia 2021-0211, de 8 de febrer de 2021, d’aprovació de les
bases específiques i convocatòria pública del procés selectiu, mitjançant oposició, per a la constitució
d’una borsa de treball d’administratius/ives de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a les substitucions
i urgència dels empleats públics de l’Ajuntament.

El Decret d'Alcaldia número 2021-0301 de 18 de febrer de 2021, resol:

1. Esmenar la Base 4 del decret d'alcaldia 2021-0211, de 8 de febrer, i les bases aprovades i convocatòria,
mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d'una Borsa de Treball d'Administratius/ves, subgrup C1, per
tal de cobrir les necessitats de recursos humans que es puguin produir a l'Ajuntament de Mont-roig del Camp,
segons s'indica a continuació:

On deia:

“Resten exempts del pagament de la taxa les persones inscrites com a demandants de feina i que no percebin
cap prestació econòmica per subsidi d'atur i les persones amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior.

En cas d'exempció de la taxa i en funció del motiu de l'exempció, l'aspirant haurà de presentar la següent
documentació:

- certificat de figurar com a demandant de feina i certificat de no percebre cap prestació econòmica per subsidi
d'atur.

- còpia autèntica de la documentació acreditativa del grau de discapacitat.”

Ha de dir:

“Resten exempts del pagament de la taxa les persones inscrites com a demandants d'ocupació o situació
d'atur, i les persones amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior.

En cas d'exempció de la taxa i en funció del motiu de l'exempció, l'aspirant haurà de presentar la següent
documentació:

- certificat de figurar com a demandant de feina i/o certificat d'atur.

- còpia autèntica de la documentació acreditativa del grau de discapacitat.”

2. Esmenar el Punt número 8 de proves selectives. A la fase d'oposició s'ha incloure un exercici teòric que
consistirà:

Tercer exercici: Exercici prova teòrica.

Consistirà en contestar 5 preguntes concretes relacionades amb el temari d'administratius. Aquesta prova es
eliminatòria.

La puntuació serà de 0 a 10 punts, essent necessari obtenir un mínim de 5 punts per a superar la prova.

3. Esmenar el Punt número 9 Borsa de treball:

On deia:
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“Acabada la qualificació dels aspirants, s'elaborarà, per rigorós ordre de puntuació una llista de candidats.

D'aquesta manera tal i com vagin sorgint necessitats de contractació, l'òrgan competent per a la contractació
haurà de seguir la relació fixada en l'esmentada borsa, per rigorós ordre de puntuació.

Si es rebutja la proposta de contractació, qui ho faci perdrà el seu lloc a la llista de candidats i passarà a l'últim
lloc de la llista.

De conformitat amb l'article 95.2 del Decret Legislatiu 214/1990, 30 de juliol, aquesta borsa de treball té
vigència de 5 anys llevat que la Corporació la vulgui renovar o reestructurar, per necessitats pròpies.

La condició de membre de la borsa de treball no suposa, sota cap concepte, un dret als qui la conformen a ser
contractats per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, ni per un termini de temps ni per lloc de treball concret.”

Ha de dir:

“Acabada la qualificació dels aspirants, s'elaborarà, per rigorós ordre de puntuació una llista de candidats.

D'aquesta manera tal i com vagin sorgint necessitats de nomenament, l'òrgan competent per al nomenament
haurà de seguir la relació fixada en l'esmentada borsa, per rigorós ordre de puntuació.

Si es rebutja la proposta de nomenament, qui ho faci perdrà el seu lloc a la llista de candidats i passarà a
l'últim lloc de la llista.

De conformitat amb l'article 95.2 del Decret Legislatiu 214/1990, 30 de juliol, aquesta borsa de treball té
vigència de 5 anys llevat que la Corporació la vulgui renovar o reestructurar, per necessitats pròpies.

La condició de membre de la borsa de treball no suposa, sota cap concepte, un dret als qui la conformen a ser
nomenats per l'Ajuntament de Mont-roig del Camp, ni per un termini de temps ni per lloc de treball concret.

El nomenament serà en virtut de l'article 10 del TREBEP 5/2015,de 30 d'octubre

Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats
com a tals per a l'exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les
circumstàncies següents:

a) L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera.

b) La substitució transitòria dels titulars.

c) L'execució de programes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada superior a tres anys,
ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d'aquest
Estatut.

d) L'excés o l'acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins d'un període de dotze mesos.”

4. La resta de les bases i contingut del Decret 2021-0211 de 8 de febrer no es modifiquen.

5. Acordar la urgència d'aquest procediment per la necessitat urgent d'incorporar nous efectius a diversos llocs
de treball vacants i no haver-hi candidats disponibles a la borsa actualment vigent d'administratius.

6. Publicar la rectificació de les bases específiques a la seu electrònica de la Corporació, en el Butlletí Oficial de
la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

7. Obrir novament el termini de presentació de sol·licituds que serà de 10 dies naturals a comptar de l'endemà
de la darrera publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial de la
Província, prenent com a referència la darrera d'aquestes publicacions.

Mont-roig del Camp, 22 de febrer de 2021
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Fran Morancho López

Alcalde

(21.054.011)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DEL MORELL

ANUNCI sobre aprovació inicial de l’Ordenança municipal de protecció, benestar i convivència amb els
animals de companyia i la fauna urbana del Morell.

El Ple de l'Ajuntament del Morell, en sessió de 28 de gener de 2021, ha aprovat inicialment l'ordenança
municipal de protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana del Morell.

De conformitat amb el que preveu l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en concordança amb el que disposa l'article 63 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
l'Ordenança queda exposada al públic pel termini de 30 dies, comptats des de l'endemà de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la província de Tarragona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
prenent com a referència l'última d'aquestes publicacions, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i
presentar les reclamacions que considerin convenients.

En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments durant l'indicat termini de temps, l'acord inicial
esdevindrà definitiu, tal com preveu l'article 178.1.c) de l'esmentat Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i també amb el que disposa l'article 65.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, podent llavors els interessats presentar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ, BENESTAR I CONVIVÈNCIA AMB ELS ANIMALS DE COMPANYIA I LA
FAUNA URBANA DEL MORELL

ÍNDEX

TÍTOL I. OBJECTE I FINALITAT

Article 1. Objecte

Article 2. Àmbit d'aplicació

Article 3. Definicions

Article 4. Entitats de protecció i defensa dels animals

Article 5. Accés a la informació relativa a animals

TÍTOL II. CENS MUNICIPAL I IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA

Article 6. Cens municipal

Article 7. Modificació del cens

Article 8. Transaccions amb animals de companyia

TÍTOL III. DE LA PROTECCIÓ I TINENÇA D'ANIMALS
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Capítol I. Obligacions i prohibicions

Article 9. Obligacions dels propietaris i/o posseïdors d'animals de companyia.

Article 10. Prohibicions dels propietaris o posseïdors d'animals de companyia

Article 11. Responsabilitat per danys a tercers

Capítol II. Condicions de la tinença

Article 12. Edat per a la tinença i/o propietat

Article 13. Aspectes higiènics i sanitaris

Article 14. Animals exòtics o salvatges

Article 15. Animals salvatges urbans

Capítol III. Comerç, cria, establiments de venda i venda ambulant

Article 16. Nuclis zoològics

Article 17. Venda ambulant

Article 18. Venda i manteniment d'animals en establiments

Article 19. Criança domèstica

Capítol IV. Condicions de manteniment

Article 20. Alimentació i allotjament

Article 21. Mitjans de subjecció

Article 22. Animals dins espais reduïts

Article 23. Trasllat i presència dels animals en vehicles

TITOL IV. ANIMALS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Capítol I. Gossos potencialment perillosos

Article 24. Característiques i catalogació

Article 25. Animals de perillositat constatada

Article 26. Excepcions

Article 27. Condicions i requisits d'obtenció de la llicència

Article 28. Autoritzacions necessàries

Article 29. Animals perillosos en espais públics

Article 30. Comunicació per pèrdua o baixa d'un animal perillós

Article 31. Canvi de titulars

Article 32. Instal·lacions

Article 33. Esterilització

TITOL V. NORMES SANITÀRIES

Article 34. Serveis de sanitat preventiva

Article 35. Obligacions dels propietaris o posseïdors i dels veterinari

Article 36. Sacrifici mitjançant mètodes d'eutanàsia i esterilització de l'animal
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Article 37. Mossegades i/o lesions

TÍTOL VI. PRESÈNCIA D'ANIMALS A LES VIES I/O ESPAIS PÚBLICS

Capítol I. Condicions generals. Animal abandonat o mort

Article 38. Mesures per garantir la tranquil·litat dels veïns

Article 39. Animal perdut i/o abandonat

Article 40. Animals ferits o morts

Capítol II. Animals a les vies i/o espais públics

Article 41. Conducció dels animals

Article 42. Espais prohibits pels animals

Article 43. Alimentació dels animals a la via pública

Article 44. Abocament de sofre i substàncies químiques

Article 45. Espais per a gossos

CAPÍTOL III. Colònies controlades d'animals

Article 46. Definició de colònies controlades

Article 47. Gats assilvestrats urbans

Article 48. Alimentació i medicació

Article 49. Control de la población

Capítol IV. Presència d'animals en establiments i transports públics

Article 50. Establiments alimentaris, bars, restaurants, hotels i similars, i establiments públics.

TÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR

Capítol I. Classificació i tipificació

Article 51. Infraccions. Competència sancionadora

Article 52. Infraccions lleus

Article 53. Infraccions greus

Article 54. Infraccions molt greus

Capítol II. Sancions i mitjans d'execució forçosa

Article 55. Tipus de sancions i mitjans d'execució forçosa.

Article 56. Clausura temporal, total o parcial dels establiments, instal·lacions o serveis.

Article 57. Confiscació o immobilització de productes

Article 58. Ordres d'execució en relació amb la conservació de terrenys, construccions i instal·lacions

Article 59. Multes coercitives

Article 60. Execucions subsidiàries

Article 61. Imports de les sancions

Article 62. Mesures derivades de l'incompliment de les obligacions

Capítol III. Responsabilitats
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Article 63. Responsabilitat de les infraccions

Capítol IV. Funció inspectora

Article 64. Funció inspectora de les activitats que regula aquesta ordenança

Capítol V. Procediment sancionador

Article 65. Principis del procediment sancionador

Article 66. Caducitat

Article 67. Prescripció

Disposició addicional

Disposició transitòria primera

Disposició transitòria segona

Disposició derogatòria

Disposicions finals

TÍTOL I. OBJECTE I FINALITAT

Article 1. Objecte

1. És objecte d'aquesta ordenança regular la protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i
la fauna urbana dins del terme municipal del Morell, incentivar la pedagogia amb campanyes de sensibilització
destinades a totes les persones propietàries d'animals de companyia, promoure les inscripcions al cens
d'animals i la informació, així com fomentar l'esterilització, adopció i acollida dels animals i, en especial, la
interrelació entre les persones i els animals en aspectes de convivència humana principalment als espais
públics i en activitats d'esbarjo amb una doble finalitat: la protecció, seguretat i salut de les persones i la
protecció i el benestar dels animals, i el respecte envers aquests.

2. N'és objecte també la regulació del cens municipal, promoure campanyes de sensibilització destinades a
totes les persones que siguin propietàries d'animals de companyia per inscriure les seves mascotes (gossos,
gats i fures) al cens municipal i identificar-los tal com preveu la legislació vigent a aquest efecte amb l'objectiu
de disminuir els abandonaments a la via pública i garantir la convivència i tinença responsable. Per aquest
motiu, l'Ajuntament disposa d'un cens municipal per a la inscripció dels animals de companyia amb domicili
habitual al municipi i un d'específic per als gossos considerats potencialment perillosos.

Article 2. Àmbit d'aplicació

1. L'àmbit d'aplicació objectiu és tot el terme municipal del Morell.

2. L'àmbit d'aplicació subjectiu són totes aquelles persones propietàries i/o posseïdores d'animals i la resta de
ciutadania en tot el terme municipal del Morell. En concret, els animals a què fa referència aquesta ordenança
són principalment els animals domèstics i de companyia, els animals considerats potencialment perillosos i els
de perillositat constatada que es troben dins el terme municipal del Morell tant de manera permanent com
esporàdica.

3. Queden exclosos d'aquesta ordenança i condicionats a la seva normativa específica, els animals de la fauna
salvatge no autòctona.

Article 3. Definicions

Als efectes d'aquesta ordenança s'entén per:

a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb
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persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També tenen aquesta consideració els animals que es crien
per a la producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser humà, els animals de càrrega i els
que treballen en l'agricultura.

b) Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat
d'obtenir-ne companyia. Als efectes d'aquesta ordenança, gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos,
els gats i les fures.

c) Fauna salvatge autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de
l'Estat espanyol i les que hi hivernen o hi són de pas. També comprèn les espècies de peixos i animals marins
de les costes catalanes.

d) Fauna salvatge no autòctona: fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de l'Estat
espanyol.

e) Animal de companyia exòtic: animal de la fauna salvatge no autòctona que de manera individual depèn dels
humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.

f) Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la convivència amb
les persones.

g) Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del
seu origen o de la persona que n'és propietària o posseïdora. També tenen la consideració d'abandonats els
animals que, transcorregut el termini normatiu per recuperar-los, amb identificació o sense, la persona
propietària o posseïdora no l'ha recollit.

h) Animal salvatge urbà: animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les persones, referit al
nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espècies següents: colom roquer (Columba livia), gavià
argentat (Larus cachinnans), estornell (Sturnus unicolor i S. vulgaris), espècies de fauna salvatge no autòctona
i d'altres que s'han de determinar per via reglamentària.

i) Nucli zoològic: les agrupacions zoològiques per a l'exhibició d'animals, les instal·lacions per al manteniment
d'animals de companyia, els establiments de venda i els centres de cria d'animals, els centres de recollida
d'animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de
característiques similars que es determinin per via reglamentària. En queden excloses les instal·lacions que
allotgen animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d'algun altre producte útil per a l'ésser
humà, els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura.

j) Instal·lació per al manteniment d'animals de companyia: establiment en què es guarden els animals de
companyia i se'n té cura, com ara les residències, les escoles d'ensinistrament, les gosseres esportives i de
caça i els centres d'importació d'animals.

k) Centre de cria d'animals: instal·lació que destina les cries a la venda o cessió posterior amb independència
del nombre, ja sigui directament al públic en general, a establiments de venda o d'altres.

l) Associació de protecció i defensa dels animals: entitat sense afany de lucre legalment constituïda que té
entre els seus objectius o finalitats emparar i protegir els animals.

m) Animals de competició o cursa: animals que es destinen a competicions i curses on es fan apostes sense
distinció de les modalitats que assumeixin, principalment els gossos i els cavalls.

n) Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la persona que n'és
propietària i que no va acompanyat de cap persona.

o) Gat feral: s'estableix la consideració diferenciada del gat feral davant del gat domèstic i se'n reconeix la
idiosincràsia. Els gats ferals són membres de l'espècie de felí domèstic (Felis catus) però no estan socialitzats
amb els éssers humans i, per tant, no són adoptables. Els gats ferals apareixen per l'abandonament o fugida
de gats domèstics i es converteixen en gats silvestres després de viure un temps per si mateixos o són gats
descendents d'altres gats ferals. Els gats ferals porten vides saludables i naturals en el seu propi espai, la seva
llar és a l'aire lliure.

p) Gos d'acollida: gos que de forma temporal es troba en un domicili particular en espera de realitzar-se la
seva adopció definitiva.

q) Gos d'assistència: el gos que ha estat ensinistrat en un centre especialitzat i oficialment reconegut per donar
servei i assistència a persones amb alguna discapacitat visual, auditiva o física, o que pateixen trastorns de
l'espectre autista, diabetis, epilèpsia o alguna de les malalties que es reconeguin d'acord amb el que disposa la
Llei d'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència.
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r) Establiments de venda: local fix amb llicència municipal com a comerç. Ven unitats individuals o menudes
quantitats al públic en general, normalment en un espai físic denominat botiga.

s) Patiment físic: estat en el qual hi ha dolor, entès com l'experiència sensorial aversiva que produeix accions
motores protectores i que donen com a resultat l'aprenentatge per evitar-lo, cosa que pot modificar trets de
conducta específics de l'espècie, com ara la conducta social.

t) Patiment psíquic: estat en el qual es produeixen signes d'ansietat i temor, com són vocalitzacions d'angoixa,
lluita, intents de fuga, agressions defensives o redirigides, respostes de paralització o immobilització, salivació,
panteix, micció, defecació, buidament dels sacs anals, dilatació de pupil·les, taquicàrdia o contraccions reflexes
de la musculatura esquelètica que originen tremolor, tremor i altres espasmes musculars.

Article 4. Entitats de protecció i defensa dels animals

1. Als efectes d'aquesta ordenança són entitats de protecció i defensa dels animals les associacions, fundacions
i organitzacions sense ànim de lucre que tenen, entre d'altres finalitats, la defensa i la protecció dels animals.

2. Les entitats de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes i reconegudes per l'organisme
competent poden exercir la gestió cívica sobre protecció i tinença d'animals i tindran la condició d'interessades
en els procediments administratius municipals relatius a la protecció dels animals sempre que s'hi personin.

3. L'Ajuntament del Morell podrà promoure convenis de col·laboració amb les diferents entitats que ajudin a
assolir els objectius d'aquesta ordenança.

4. Totes aquelles actuacions promogudes per entitats animalistes i de protecció dels animals que afectin a la
via pública, cas dels punts d'alimentació per colònies de gats, hauran d'ésser contrastades i autoritzades per
l'Ajuntament del Morell si més no recollides als convenis de col·laboració que s'esdevinguin entre les entitats i
l'Administració.

Article 5. Accés a la informació relativa a animals.

1. Totes les persones, físiques o jurídiques, tenen dret a accedir a la informació relativa als animals de la qual,
amb relació a l'aplicació d'aquesta ordenança, disposin l'Ajuntament i els organismes amb responsabilitats
públiques en matèria de protecció i tinença d'animals que estiguin sota el control de l'Ajuntament.

2. El dret d'accés a aquesta informació ambiental s'exercirà en els termes que preveu la normativa per la que
es regulen els drets d'accés a la informació, participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi
ambient.

TÍTOL II. CENS MUNICIPAL I IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA

Article 6. Cens municipal.

1. L'Ajuntament ha de portar un cens municipal en el qual s'inscriuran els gossos, els gats i les fures que
resideixin de manera habitual en el municipi. En el cens hi figuraran, com a mínim, les dades que es descriuen
a continuació, per tal d'establir una base de dades d'identificació i registre d'animals domèstics de companyia:

Dades de la persona propietària i/o posseïdora de l'animal:

a) Nom i cognoms i DNI

b) Adreça

c) Telèfon

d) Correu electrònic

Dades de l'animal:

a) Espècie, raça i sexe
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b) Nom

c) Número de microxip d'identificació homologat o d'altres sistemes que es puguin establir per via
reglamentària

d) Antecedents d'atacs a persones i animals que hagi ocasionat

e) Data de naixement

f) Domicili

Dades del veterinari:

a) Nom i cognoms del veterinari

b) Número de col·legiat

2. Gossos perillosos: A més de les dades anteriorment citades, es sol·licitarà la expedició de la corresponent
llicència municipal segons els requisits d'aquesta ordenança.

Article 7. Modificació del cens

1. Els propietaris o posseïdors d'animals domèstics de companyia estan obligats a comunicar a l'Ajuntament,
en el termini de trenta dies, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses
en el cens.

2. Les baixes per mort s'han de justificar mitjançant certificat veterinari i/o document d'eliminació del cadàver
o declaració responsable.

3. Les pèrdues i els robatoris s'han de justificar mitjançant còpia de la denúncia a la guàrdia municipal o còpia
del document de comunicació de la pèrdua o declaració responsable.

4. Pels canvis de residència en el mateix municipi, cal aportar la justificació de la nova adreça del propietari i/o
de l'animal i el document de modificació de l'adreça en el registre d'identificació.

5. Les baixes per trasllat a un altre municipi s'han de justificar mitjançant l'alta de l'animal en el registre censal
del nou municipi o Registre General.

6. Els canvis de titular s'han d'acreditar amb una còpia de la declaració de cessió, donació, venda o contracte
d'adopció o acolliment, signada, on han de constar les dades i les signatures dels propietaris i dels contribuents
actuals i anteriors, el document de modificació del titular en el registre d'identificació i el nou domicili del titular
o propietari i/o de l'animal de companyia.

Article 8. Transaccions amb animals de companyia

1. Els animals de companyia del centre d'acollida d'animals de referència del municipi aptes per ser adoptats o
acollits temporalment, prèvia revisió veterinària, seran desparasitats, vacunats, esterilitzats i identificats amb
xip i cens, abans del lliurament en adopció o acolliment, i les despeses aniran a càrrec de la persona adoptant
o acollidora. Es lliurarà l'animal juntament amb un contracte d'adopció o acolliment. S'haurà de censar en el
termini màxim de trenta dies des que sigui adquirit, si el propietari resideix al municipi del Morell. Si l'adoptant
o acollidor és d'un altre municipi es comunicarà a l'Ajuntament pertinent.

2. En les transaccions amb gossos considerats potencialment perillosos cal que el nou propietari/a sol·liciti la
corresponent llicència municipal de tinença i/o conducció d'aquests.

TÍTOL III. DE LA PROTECCIÓ I TINENÇA D'ANIMALS

Capítol I. Obligacions i Prohibicions
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Article 9. Obligacions dels propietaris i/o posseïdors d'animals de companyia.

Els propietaris o posseïdors de gossos, gats i fures han de:

a) Proveir els seus animals amb un sistema d'identificació electrònic mitjançant la implantació per facultatiu
veterinari d'acord amb l'ordenament jurídic d'un microxip homologat o d'altres sistemes que es puguin establir
per via reglamentària dins els tres mesos següents a la data de naixement de l'animal, i dur una placa
identificadora, o qualsevol altre mitjà adaptat al collar, on consti el nom de l'animal i les dades del propietari o
posseïdor, mentre transitin per llocs o espais públics.

b) Inscriure'ls en el registre censal del municipi dins el termini de tres mesos comptats a partir de la data de
naixement, o trenta dies des de la data d'adquisició o de canvi de residència de l'animal. En cas de gossos
potencialment perillosos, s'ha de fer de forma simultània la sol·licitud de la llicència administrativa per a la
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

c) Notificar a l'Ajuntament en el qual estigui censat l'animal, en trenta dies, la baixa, la cessió o el canvi de
residència de l'animal, així com qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens corresponent.

d) Evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les cries, amb mesures de cura i benestar animal, mai amb
mesures de captivitat.

e) En cas de pèrdua de l'animal, comunicar per escrit o telemàticament, de forma que en quedi constància, a
l'ajuntament del terme municipal on s'ha produït la pèrdua i a l'ajuntament on està censat l'animal, en el
termini de quaranta-vuit hores, des que es té coneixement de la pèrdua o robatori d'un animal de companyia
amb la documentació identificativa pertinent a l'efecte de facilitar-ne la recuperació.

f) Proveir-lo de la cartilla sanitària oficial, de forma prèvia a la inscripció en el cens municipal, efectuar controls
veterinaris periòdicament i disposar de la documentació sanitària.

g) Proporcionar a l'animal una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de
nutrició i salut.

h) Posar a disposició de l'animal, en tot moment, aigua amb garantia sanitària i neta, degudament protegida
del fred i de la calor.

i) Proporcionar a l'animal un allotjament en les condicions ambientals d'espai, ventilació, humitat, temperatura,
llum i aixopluc necessàries per evitar que pateixi i per assegurar el seu benestar i comportament natural.

j) Donar a l'animal l'atenció veterinària bàsica per garantir-ne la salut.

k) Evitar a l'animal situacions de por i patiment.

Article 10. Prohibicions dels propietaris o posseïdors d'animals de companyia

1. Resten prohibides les actuacions següents envers els animals:

a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi patiments o
danys físics o psicològics.

b) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del comportament, excepte en
els casos emparats per la normativa vigent o per prescripció veterinària.

c) Abandonar-los.

d) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic-sanitari, de benestar físic i psicològic i
de seguretat de l'animal.

e) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat de les
intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per garantir-ne la salut o per
limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius científics o de maneig, es podran fer aquestes
intervencions amb l'autorització prèvia de l'autoritat competent.

f) No facilitar-los l'alimentació i aigua suficient, potable, neta i protegida del fred i calor.

g) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres adquisicions de
naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals.

h) Vendre'ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense l'autorització dels qui en
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tenen la potestat o la custòdia.

i) Comerciar-hi fora dels certàmens o d'altres concentracions d'animals vius i d'establiments de venda i de cria
autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones particulars quan es limitin als seus animals de
companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar de l'animal.

j) Exhibir-los de manera ambulant com a reclam.

k) Sotmetre'ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les condicions higiènic
sanitàries.

l) Mantenir-los lligats durant més de dues hores els animals adults i més d'una hora els cadells, o limitar-los de
manera duradora el moviment que els és necessari.

m) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll, fums i
similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament.

n) Matar-los per joc o perversitat, o torturar-los.

o) Rentar els animals a la via pública, fonts, estanys i a les lleres de les rieres.

p) Fixar anuncis sobre transaccions d'animals on no consti el número de nucli zoològic del centre venedor o
donant. En especial, es prohibeixen els anuncis de particulars per a la cria i/o venda o qualsevol transacció de
llurs animals de companyia.

q) Mantenir-los a la via pública sense la supervisió del propietari.

2. Prohibició de baralles d'animals i altres activitats:

Es prohibeix l'ús d'animals en baralles i en espectacles o d'altres activitats si els poden ocasionar patiment o
poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o si poden ferir la sensibilitat de les persones que els
contemplen, com ara els següents:

a) Baralles de gossos.

b) Baralles de galls.

c) Matances públiques d'animals.

d) Atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres d'assimilables.

e) Tir al colom i altres pràctiques assimilables.

f) Les corrides de toros i els espectacles amb toros que incloguin la mort de l'animal i l'aplicació de les sorts de
la pica, de les banderilles i de l'estoc, i també el espectacles taurins de qualsevol modalitat que tinguin lloc dins
o fora de les places de toros els quals estiguin prohibits per la legislació vigent.

g) Els espectacles de circ amb animals que pertanyen a la fauna salvatge i els que estableixi la normativa.

Article 11. Responsabilitats per danys a tercers

La persona posseïdora d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és
responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses,
a les vies i espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el que estableix el Codi civil.

Capítol II. Condicions de la tinença

Article 12. Edat per a la tinença i/o propietat

La persona posseïdora i/o propietària ha de tenir 16 o més anys i disposar de plena capacitat d'obrar o tenir-la
complementada en els termes previstos per les normes civils. En el cas de la tinença d'animals considerats
potencialment perillosos, l'edat mínima és de 18 anys.

Article 13. Aspectes higiènics i sanitaris
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La tinença d'animals domèstics i anàlegs a domèstics resta condicionada al compliment dels següents requisits
per part de les persones propietàries o posseïdores:

a) Disposar de les condicions higièniques, sanitàries, de benestar i de seguretat òptimes per al seu allotjament,
maneig i tracte.

b) Garantir l'absència de risc sanitari, perill o molèsties al veïnat, a altres persones o a l'animal mateix.

c) Disposar de les autoritzacions administratives i requeriments sanitaris, de seguretat o altres establerts per
les autoritats competents, si escau.

d) No abandonar els animals que tinguin sota la seva responsabilitat, ni els seus cadàvers, les restes dels
animals morts hauran de ser tractades per gestors autoritzats per aquesta tasca amb la finalitat de garantir
totes les mesures sanitàries.

Article 14. Animals exòtics o salvatges

1. La persona posseïdora d'animals salvatges o d'animals de companyia exòtics la tinença dels quals és
permesa i que, per les seves característiques, puguin causar danys a les persones, a altres animals, a les
coses, a les vies i els espais públics o al medi natural, ha de mantenir-los en captivitat de manera que es
garanteixin les mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los ni passejar-los per les vies i
els espais públics i ha de tenir subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.

2. La persona posseïdora d'aquests animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les
seves cries.

3. Les persones que, en virtut d'una autorització excepcional del Departament competent en matèria de medi
ambient, puguin capturar de la natura i de ser posseïdores d'exemplars pertanyents a una espècie de fauna
salvatge autòctona, ho són en condició de dipositàries. Aquests animals poden ser tant confiscats com
recuperats pel Departament competent en matèria de medi ambient i, si escau, alliberats sense que la persona
posseïdora no pugui reclamar cap mena de dret o d'indemnització. En cap cas aquests exemplars no poden de
ser objecte de transacció.

Article 15. Animals salvatges urbans

És obligació de les persones propietàries dels immobles, l'establiment de mesures dissuasives o correctores
adients en aquests; i si l'estat precari ho requereix, l'establiment d'aquelles obres infraestructurals necessàries
per tal d'evitar la instal·lació, establiment i cria d'animals salvatges urbans.

Capítol III. Comerç, cria, establiments de venda i venda ambulant

Article 16. Nuclis zoològics

Els nuclis zoològics han de complir els requisits següents:

a) Inscriure's en el Registre de nuclis zoològics de la Generalitat de Catalunya.

b) Dur un llibre de registre oficial, diligenciat per la Generalitat de Catalunya, en què es recullin de manera
actualitzada les dades relatives a l'entrada i la sortida dels animals i les dades que els identifiquin. Les dades i
la signatura del servei veterinari responsable i les actuacions desenvolupades en els animals a l'entrada,
manteniment i sortida de les instal·lacions han de constar en el llibre de registre.

c) Disposar de les condicions higiènic sanitàries i de benestar adequades a les necessitats dels animals, en els
termes establerts per la normativa vigent. En especial, han de tenir instal·lacions adequades per evitar el
contagi en els casos de malaltia, o per tenir-los, si escau, en períodes de quarantena.

d) Tenir en lloc visible l'acreditació de la seva inscripció en el Registre de nuclis zoològics, quan es tracti
d'establiments d'accés públic.

e) Tenir les mesures de seguretat necessàries per evitar la fugida dels animals i els danys a persones, animals,
béns, vies i espais públics i al medi ambient.
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f) Disposar d'un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar dels animals.

g) Tenir a disposició de l'Administració competent tota la documentació referida als animals emplaçats al nucli
d'acord amb la legalitat vigent.

h) Vigilar que els animals s'adaptin a la nova situació, que no presentin problemes d'alimentació ni es doni cap
altra circumstància que els pugui provocar danys, i ser els responsables de prendre les mesures adequades en
cada cas.

i) Si l'establiment disposa de medicaments veterinaris a les seves instal·lacions, acompanyarà la comunicació
de la farmaciola veterinària que quedarà sota control del servei veterinari i de l'autorització per la dispensació
de medicaments veterinaris atorgada per l'autoritat competent.

Article 17. Venda ambulant

Està prohibida la venda d'animals de forma ambulant ja sigui fixa i/o temporal o periòdica, llevat de fires i
certàmens autoritzats d'acord amb la legislació vigent; així com utilitzar-los als carrers amb finalitats
comercials.

Article 18. Venda i manteniment d'animals en establiments

Els establiments de venda d'animals i els centres de cria d'animals han de complir els requisits següents:

a) Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies psíquiques o físiques i sense que
pateixin, ni els animals que es venen ni els seus progenitors, malalties hereditàries diagnosticables. A més, els
animals de companyia s'han de vendre esterilitzats o amb prescripció contractual d'esterilització, en cas que no
hagi estat possible l'esterilització de l'animal, segons criteri veterinari, abans de l'acte de compravenda; i
també s'han de vendre identificats els animals per als quals la identificació és obligatòria.

b) Mantenir els animals en un lloc adequat, d'acord amb la normativa d'aplicació, dins de l'establiment i no
exhibir-los als aparadors de les botigues. Aquests animals han de ser allotjats, abeurats i alimentats
correctament. Els gossos, els gats i les fures han d'estar identificats, així com els altres exemplars d'espècies la
identificació dels quals sigui obligatòria.

c) Lliurar, en les vendes d'animals, un document on consti la identificació de l'espècie, el número d'identificació
de l'animal, si s'escau, i el nucli zoològic. En el cas de vendes a particulars, s'ha de lliurar també un document
d'informació, signat pel veterinari del nucli zoològic, sobre les característiques de cada animal, les seves
necessitats, els consells d'educació i les condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries.

d) Els animals han de ser lliurats als compradors en les condicions que millor garanteixin la seva seguretat,
higiene i comoditat.

e) Els establiments de venda d'animals salvatges en captivitat hauran de col·locar un rètol en lloc visible on
constin els riscos per la salut i la seguretat de les persones, i que el manteniment en condicions no naturals per
a la seva espècie els pot suposar patiment.

f) Tenir instal·lacions adequades per evitar el contagi en els casos de malaltia, o per tenir-hi els animals, si
s'escau, en períodes de quarantena.

g) El manteniment dels animals en gàbies i/o espais reduïts els ha de permetre el moviment, sense limitació
evident per l'interior, i facilitar les seves necessitats de comportament. El nombre d'animals en cada habitacle
estarà en funció dels requeriments de manteniment de cada espècie i atenent criteris que permetin garantir-ne
el benestar i disposar de menjar i aigua.

h) Prendre les mesures adients per tal d'evitar molèsties al veïnat per sorolls o olors.

i) Prendre les mesures necessàries per l'eliminació sanitària dels cadàvers i deixalles.

j) Fora de l'horari comercial, els establiments han de tenir les persianes baixades.

k) Els establiments han de disposar de productes alimentaris en perfecte estat de conservació per atendre les
necessitats de les espècies animals que tenen a la venda.

Article 19. Criança domèstica
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1. La criança domèstica per a l'autoconsum familiar d'aus de corral, conills, coloms, faisans, xais, cabres i
d'altres animals anàlegs en domicilis particulars, independentment del nombre, resta condicionada, a més, a
les característiques de l'habitatge i de la zona, a l'adequació de les instal·lacions i al nombre d'animals i
requereix d'una autorització administrativa municipal que s'atorga sens perjudici de la inscripció en el registre
pertinent del departament competent de la Generalitat de Catalunya. Únicament es permetran els corrals a
edificacions que corresponguin a l'àmbit rural com masies, cases rurals, etc., mai a zones residencials i
urbanes.

2. La sol·licitud d'autorització municipal haurà d'anar acompanyada d'un croquis de la situació i de les
instal·lacions, llista d'animals (espècie, raça i nombre), procedència dels exemplars, període previst de la
tinença i destí dels residus.

3. Quan, pel nombre d'animals, es considera activitat econòmica tipificada, segons la normativa sectorial
específica vigent en cada moment, cal sol·licitar la corresponent llicència municipal.

Capítol IV . Condicions de manteniment

Article 20. Alimentació i allotjament

1. Els animals de companyia han de disposar:

a) D'aigua potable, neta i degudament protegida del fred a l'hivern per evitar que es geli, i se'ls ha de facilitar
una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut. Els
receptacles de l'aigua i del menjar han d'estar sempre nets.

b) D'espai suficient i d'aixopluc contra la intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en
caneres. Els animals d'un pes superior als 25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 6 m2, o els
metres que s'estipulin normativament, amb excepció dels que romanguin en les caneres municipals.

2. Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions
climàtiques extremes.

3. La retirada dels excrements i dels orins s'ha de fer de forma diària i s'han de mantenir els allotjaments nets,
desinfectats, desratitzats i desinsectats convenientment.

4. Els gossos de guarda i, de forma general, els animals de companyia que es mantenen lligats o en un espai
reduït no poden restar en aquestes condicions durant més de dues hores els adults i més d'una hora els
cadells; els animals de companyia amb edat subadulta han de disposar d'un grau superior de llibertat de
moviments. Així mateix, han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie.
L'aixopluc ha de ser impermeable i d'un material que aïlli de forma suficient i que, a la vegada, no pugui
produir lesions a l'animal; ha d'estar convenientment airejat i s'ha de mantenir permanentment en un bon
estat de conservació i de neteja. En tot moment s'han de prendre les mesures que calguin per evitar-hi
l'entrada d'aigua, així com l'escalfament excessiu durant els mesos d'estiu.

5. Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts o balcons ni estar-hi
permanent quan el/la propietari/a no hi sigui al domicili ni cap altre membre de la unitat familiar.

Article 21. Mitjans de subjecció

1. El contingut d'aquest article és d'aplicació als animals que, per causes justificades, s'han de mantenir
subjectes en un lloc concret durant un espai de temps determinat, llevat del que disposin les autoritats
competents per a casos particulars específics.

2. El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fixes només s'utilitzaran quan la
impossibilitat d'instal·lar una cadena escorredora estigui justificada.

3. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l'animal, no poden tenir un pes
excessiu ni impossibilitar-li els moviments. En cap cas la longitud de la cadena serà inferior als 3 metres.

4. Les cadenes escorredores han d'anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que l'animal pugui jeure i
arribar a l'aixopluc, a l'aigua i a l'aliment.

5. Totes les cadenes han de portar un dispositiu que eviti la torsió o l'enrotllament i la immobilització de
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l'animal. En cap cas, el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats ha de ser la mateixa cadena
que el lliga, ni un collar de força, ni de càstig, com ho són els metàl·lics amb o sense punxes, elèctric, que
produeixi estrangulació o qualsevol altre que afecti el benestar de l'animal.

Article 22. Animals dins espais reduïts

No es permet mantenir els animals en gàbies o espais reduïts que impedeixin o limitin el seu moviment, ni de
forma habitual ni temporal, inclosos els establiments de venda.

Article 23. Trasllat i presència dels animals en vehicles

1. Els animals han de disposar d'un espai suficient que permeti, com a mínim, que puguin aixecar-se i jeure si
se'ls trasllada d'un lloc a un altre. Els mitjans de transport o els embalatges han de ser concebuts per protegir
els animals de la intempèrie i de les diferències climàtiques fortes.

2. Els animals han de ser abeurats durant el transport i han de rebre una alimentació apropiada a intervals
convenients.

3. En la càrrega i la descàrrega dels animals s'ha d'utilitzar un equip adequat per evitar-los danys o patiments.

4. Es prohibeix mantenir els animals de companyia en l'interior de vehicles estacionats sense la presència o
vigilància dels seus propietaris i/o posseïdors.

TÍTOL IV. Animals considerats potencialment perillosos

Capítol I. Gossos potencialment perillosos

Article 24. Característiques i catalogació

1. Als efectes d'aquesta ordenança tenen la consideració d'animals potencialment perillosos tots aquells que
mostren de forma individual una conducta d'amenaça o d'agressió sense provocació constatada o responen
agressivament sense cap estímul extern, previ informe o peritatge d'un veterinari oficial o col·legiat designat
per l'autoritat competent; també aquells per als quals reglamentàriament i amb caràcter general, per a
l'espècie o raça amb independència de l'agressivitat individual.

2. Estan catalogats com a animals potencialment perillosos els següents:

a) Gossos que pertanyen a les races o llurs encreuaments establertes per la legislació en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.

b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

c) Gossos que reuneixen tots o la majoria dels següents requisits, llevat les excepcions de la normativa vigent:
forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència; marcat caràcter i
gran valor; pèl curt; perímetre toràcic entre 60 cm i 80 cm, alçada a la creu entre 50 cm i 70 cm i pes superior
a 20 kg; cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample; mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i
profunda; coll ample, musculós i curt; tòrax ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt;
extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i les posteriors musculoses, amb potes relativament llargues
formant un angle moderat.

d) Qualsevol altre que indiqui el desplegament i/o modificació de la legislació vigent.

Article 25. Animals de perillositat constatada

Tindran la consideració d'animals de perillositat constatada aquells que han tingut episodis d'agressions a
persones o a altres animals, o hagin ocasionat danys a les coses, previ informe d'un veterinari oficial o
col·legiat designat o habilitat per l'autoritat competent.
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Article 26. Excepcions

No tenen la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les forces armades,
forces i cossos de seguretat, cossos de policia de les Comunitats Autònomes, policia local i empreses de
seguretat amb autorització oficial i gossos pigall i d'assistència acreditats o ensinistrats en centres oficialment
reconeguts o en període d'instrucció.

Article 27. Condicions i requisits d'obtenció de la llicència

1. La tinença de qualsevol animal considerat potencialment perillós a l'empara de la normativa requerirà
l'obtenció de la llicència administrativa individualitzada. Igualment, tota persona que condueixi per espais
públics un gos potencialment perillós requereix la llicència atorgada per l'Ajuntament. L'Alcalde/essa de la
Corporació, sens perjudici de la seva delegació, serà la persona competent per poder atorgar les llicències per
a la tinença d'animals potencialment perillosos, en compliment de la normativa vigent.

L'obtenció o renovació de la llicència administrativa requereix el compliment dels requisits següents:

a) Inscripció del gos en el registre censal municipal prèvia acreditació de la identificació de l'animal mitjançant
el sistema de microxip o altre sistema que estableixi la normativa i la targeta sanitària de l'animal.

b) Ser major d'edat. Cal acreditar-ho amb el DNI, passaport o carnet de conduir.

c) No haver estat condemnat/ada per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la
integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no
estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.

La persona sol·licitant de la llicència haurà d'aportar el corresponent certificat emès pels òrgans competents del
Ministeri de Justícia.

d) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries
previstes a la normativa sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà
impediment per a l'obtenció o, si escau, renovació de la llicència, haver estat sancionat/ada amb la suspensió
temporal d'aquesta llicència sempre que en el moment de la sol·licitud la sanció de suspensió anteriorment
imposada hagi estat complerta íntegrament.

Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagin comportat comís de
l'animal, d'acord amb la normativa vigent.

e) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. Aquest
requisit s'acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de
permisos de conduir autoritzats pel Departament competent en matèria de Sanitat i Seguretat Social.

f) Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una
cobertura no inferior a 150.253 €, o altre import que estableixi la normativa vigent. Anualment, coincidint amb
la renovació de la pòlissa, se n'haurà de lliurar una còpia a l'Ajuntament per tal que pugui comprovar-ne la
vigència.

g) Fer el pagament de la taxa per a l'expedició de la llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos
considerats potencialment perillosos.

2. La llicència tindrà una vigència de cinc anys i es pot renovar a petició de la persona titular per períodes
successius d'igual termini. No obstant això, la llicència perdrà la vigència quan la persona titular deixi de
complir qualsevol dels requisits exigits.

3. La inscripció en el cens municipal es completarà amb el lliurament a la persona propietària o conductora de
la resolució municipal i d'un carnet on constaran les dades de l'animal i de la persona esmentada.

Article 28. Autoritzacions necessàries

Els establiments que acullen animals potencialment perillosos i els que es dediquen a l'explotació d'aquests
hauran de disposar de les autoritzacions pertinents, així com complir les mesures de registre i de seguretat
establertes.
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Article 29. Animals perillosos en espais públics

1. Les persones conductores i posseïdores de gossos considerats potencialment perillosos han de portar sempre
la llicència administrativa de la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos i el document
identificatiu quan els portin per la via pública.

2. Els animals potencialment perillosos o de perillositat constatada han d'anar lligats i amb un collar amb una
cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres que no ocasioni lesions a l'animal, el corresponent
morrió homologat i apropiat per a la tipologia racial i morfològica de cada animal o qualsevol altra mesura
imposada per les autoritats competents.

3. No es pot portar més d'un animal potencialment perillós per persona.

4. No podran ser propietàries ni conductores de gossos potencialment perillosos les persones menors de 18
anys.

Article 30. Comunicació per pèrdua o baixa d'un animal perillós

La sostracció o pèrdua, traspàs, donació, robatori o mort de l'animal haurà de ser comunicada pel seu titular a
la unitat administrativa responsable del Registre municipal d'animals potencialment perillosos en el termini
màxim de 48 hores des que tingui coneixement d'aquests fets.

Article 31. Canvi de titulars

1. En cas de venda o traspàs del gos, i en un termini de 48 hores, la persona fins al moment propietària haurà
de sol·licitar a l'Ajuntament la baixa de la llicència i facilitar les dades de la nova persona propietària que es
farà càrrec de l'animal.

2. La venda o traspàs no es perfeccionarà i, per tant, no serà efectiu fins que el nou posseïdor obtingui la
corresponent llicència administrativa.

Article 32. Instal·lacions

1. Les instal·lacions que alberguin animals potencialment perillosos han de tenir les característiques següents a
fi d'evitar que els animals surtin i cometin danys a tercers:

a) Les parets i les tanques han d'ésser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per tal de
suportar el pes i la pressió de l'animal.

b) Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s'han de
dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

c) El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus.

2. Els animals potencialment perillosos han de disposar d'una instal·lació segura i, en el cas de no disposar-ne,
romandran lligats només durant el termini que atorgui l'Ajuntament perquè es prenguin les mesures adients
per condicionar la instal·lació d'acord amb allò establert en el punt 1 d'aquest article.

Article 33. Esterilització

En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius patològics no solucionats amb les
tècniques d'ensinistrament i terapèutiques existents, es pot considerar, sota criteri facultatiu d'un veterinari
oficial o col·legiat designat per l'autoritat competent, l'adopció de mesures consistents en la esterilització o el
sacrifici mitjançant mètodes d'eutanàsia de l'animal.

TÍTOL V. NORMES SANITÀRIES
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Article 34. Serveis de sanitat preventiva

L'Ajuntament podrà realitzar, amb personal propi o a través de convenis o contractes amb institucions
públiques o privades, serveis i campanyes de sanitat preventiva amb l'objecte fonamental d'informar,
conscienciar i sensibilitzar les persones propietàries dels animals sobre les obligacions i responsabilitats que els
pertoquen com a tals.

Article 35. Obligacions de les persones propietàries o posseïdores i dels veterinaris

1. Els propietaris o posseïdors estan obligats a proporcionar les cures necessàries per garantir la salut i el
benestar dels animals tant pel que fa a tractaments preventius com guaridors de malalties i les que disposin
les autoritats sanitàries o legislació vigent.

2. Els animals que, segons diagnòstic veterinari, estiguin afectats per malalties o que pateixin afeccions
cròniques incurables que suposin un perill per a la salut de les persones s'hauran d'aïllar per sotmetre'ls a un
tractament curatiu o bé per practicar-los l'eutanàsia amb mètodes que els evitin el patiment físic i psíquic, a
criteri de les autoritats sanitàries i amb càrrec al propietari o posseïdor.

3. Els veterinaris, les clíniques, consultoris i hospitals veterinaris que portin a terme vacunacions i tractaments
de caràcter obligatori han de dur un arxiu amb la fitxa clínica dels animals atesos, el qual ha d'estar a
disposició de les Administracions que ho requereixin per portar a terme actuacions dins el seu àmbit
competencial.

Article 36. Sacrifici mitjançant mètodes d'eutanàsia i esterilització de l'animal

1. El sacrifici d'animals s'ha de fer mitjançant l'acte de l'eutanàsia sota control i responsabilitat d'un veterinari,
de manera instantània, indolora i amb sedació profunda o anestèsia general prèvia de l'animal, d'acord amb les
condicions i els mètodes que s'estableixin per via reglamentària.

2. Es prohibeix l'eutanàsia de gats, gossos i fures a les instal·lacions per al manteniment d'animals de
companyia i als nuclis zoològics en general, excepte pels motius humanitaris i sanitaris que s'estableixin
normativament.

3. Els animals de companyia que són objecte de comercialització, adopció o transacció han de ser esterilitzats
sota control veterinari, excepte en els casos que s'estableixin normativament.

Article 37. Mossegades i/o lesions

1. Les persones propietàries o posseïdores d'animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o
d'altres animals estan obligades a:

a) Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida o als propietaris de l'animal
agredit, als seus representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.

b) Comunicar l'agressió i presentar la documentació sanitària i censal de l'animal en un termini màxim de 24
hores després dels fets a les autoritats municipals i posar-se a disposició d'aquestes.

c) Comunicar a l'autoritat sanitària local i al professional veterinari encarregat de l'observació de qualsevol
incidència que esdevingui (mort de l'animal, robatori, pèrdua, trasllat...) durant el període d'observació
veterinària.

2. Els veterinaris tenen l'obligació de notificar a l'Administració municipal els casos que hagin atès consistents
en lesions produïdes per agressions entre animals o a persones quan siguin degudes a l'agressivitat de l'animal
i no a situacions de comportament (dominància, por,...) .

3. Si l'animal agressor no té propietari o posseïdor conegut els serveis municipals es faran càrrec de la captura,
les despeses d'observació i la integració o socialització de l'animal per a poder ser adoptat de nou i no resulti
un perill per a ningú.

4. Les persones agredides per un animal s'hauran de posar en contacte amb les autoritats sanitàries locals i
hauran de facilitar les dades que coneguin de l'animal agressor i del seu propietari o posseïdor per donar
compliment al que preveu aquesta ordenança.
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TÍTOL VI. PRESÈNCIA DELS ANIMALS EN EL MUNICIPI

Capítol I. Condicions generals. Animal abandonat o mort

Article 38. Mesures per garantir la tranquil·litat del veïnat

1. Les persones posseïdores d'animals estan obligades a adoptar les mesures necessàries per no generar
molèsties al veïnat derivades del manteniment i l'allotjament dels animals, tant si es troben a l'interior de
l'habitatge com si estan en terrasses, terrats, celoberts, galeries, balcons, jardins, patis o altres espais oberts
similars, en qualsevol horari, diürn i nocturn.

2. En cas d'animals que de forma continuada provoquin molèsties demostrades per sorolls, olors o d'altres,
l'autoritat municipal podrà adoptar per resolució les mesures necessàries per garantir la tranquil·litat del veïnat,
que seran d'obligat compliment per part de les persones propietàries o posseïdores.

Article 39. Animal perdut i/o abandonat

1. Es considerarà animal perdut l'animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la persona que
n'és propietària i que no va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit els serveis municipals o entitat
concertada l'hauran de recollir i traslladar al centre o establiment adequat l'hauran de recollir i traslladar al
centre o establiment adequat. S'avisarà el seu propietari o posseïdor i se li haurà de comunicar que té un
termini de vint dies per recuperar l'animal des de la notificació i abonar prèviament totes les despeses
originades i taxes corresponents, independentment de les sancions pertinents que li puguin ser aplicables. Així
mateix, cal comunicar que transcorregut aquest termini serà considerat animal abandonat, per la qual cosa
se'n promourà l'adopció.

2. Es considerarà que un animal està abandonat si no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació
del seu origen o de la persona que n'és propietària o posseïdora. En aquest supòsit els serveis municipals o
entitat concertada l'hauran de recollir i l'hauran de traslladar al centre d'acollida d'animals o a les dependències
municipals amb espais habilitats fins que el propietari el recuperi en un termini màxim de vint dies naturals des
de la recollida, previ pagament de les taxes i despeses corresponents i prèvia identificació de l'animal.
Transcorregut aquest període l'animal es podrà cedir o adoptar.

3. No es lliurarà al propietari un animal que no porti identificació d'acord amb els mètodes legalment
establerts, haurà d'acreditar-ne la propietat, aportar la targeta sanitària oficial i estar al corrent de les
obligacions, excepte en casos justificats determinats per l'autoritat municipal.

4. Qualsevol persona que s'adoni de l'existència d'animals sols per les vies i/o espais públics ha de comunicar-
ho a l'Ajuntament o a la guàrdia municipal perquè puguin recollir-los.

5. L'Ajuntament podrà concertar amb entitats externes la prestació del servei de recollida d'animals
abandonats o perduts i el manteniment i custòdia d'aquests.

6. En cas de pèrdua o robatori d'un animal resident al terme municipal, les persones propietàries i/o les
persones posseïdores estan obligades a comunicar-ho abans de 48 hores des que es té constància dels fets a
l'Ajuntament del Morell i al del terme municipal on s'ha produït la pèrdua. Cal aportar la documentació
acreditativa de l'animal.

Article 40. Animals ferits o morts

Els animals ferits o morts a la via i espais públics, dels quals no se'n conegui el propietari o posseïdor, seran
retirats pels serveis municipals si el volum ho permet i, en cas contrari, ho faran empreses autoritzades amb
destinació a indrets autoritzats, si és mort, o a establiments veterinaris concertats, si està ferit; i es farà
d'acord amb la normativa vigent. Qualsevol ciutadà pot comunicar-ho a la guàrdia municipal.
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Capítol II. Animals a les vies i/o espais públics

Article 41. Conducció dels animals

1. A les vies i/o espais públics, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i espais d'ús públic en
general, els animals han d'anar acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament
de l'animal, proveïts de corretja o cadena i collar, o qualsevol altre mètode de subjecció que no provoqui dany
físic ni lesions a l'animal, adient a l'espècie i raça. El collar no ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un
collar de força, ni de càstig com són els metàl·lics amb o sense punxes, elèctric, que produeixi estrangulació o
qualsevol altre que afecti el benestar de l'animal i amb la identificació pròpia de l'animal i que permeti la
identificació del propietari; excepte en aquells indrets especialment condicionats per deixar els gossos lliures,
determinats per l'autoritat municipal. El conductor de gossos potencialment perillosos es regirà per allò
disposat a l'article 29 de la present ordenança.

Els mètodes de subjecció d'aquest precepte no seran d'aplicació al gossos d'assistència que es regiran segons
la seva normativa d'aplicació i les necessitats dels seus propietaris, amb respecte envers l'animal.

2. Els propietaris o conductors d'animals estan obligats a respectar les indicacions dels rètols informatius
col·locats en el municipi.

3. Les persones que passegin animals de companyia i les persones propietàries o posseïdores d'aquests
animals hauran d'evitar que defequin a la via pública o en qualsevol espai d'ús públic, façanes d'edificis i al
mobiliari urbà; en cas d'inevitable deposició, hauran de retirar immediatament els excrements o brutícia
produïts, com disposa l'ordenança de civisme del municipi del Morell.

Article 42. Espais prohibits per als animals

1. Es prohibeix la presència d'animals en els espais, sorrals o parcs de jocs infantils, d'acord amb l'ordenança
de civisme d'aquest municipi.

2. Es prohibeix rentar o efectuar altres activitats d'higiene corporal als animals a la via pública i espais públics,
fonts i estanys, i que els animals beguin directament de les fonts públiques.

Article 43. Alimentació dels animals a la via pública

Es prohibeix donar aliments als animals en les vies i espais públics, d'acord amb l'ordenança de civisme
d'aquest municipi. En el cas dels animals salvatges urbans i gats urbans, la prohibició de donar aliments es fa
extensiva també a les zones privades exteriors: portals, finestres, terrasses i balcons, a excepció de les
persones autoritzades per l'Ajuntament en les colònies controlades amb l'objectiu d'evitar la proliferació
d'animals incontrolats en el municipi.

Article 44. Abocament de sofre i substàncies químiques

Es prohibeix dipositar substàncies químiques dissuasives d'animals com el sofre i similars, entre altres, en
façanes, cantonades i espais públics. Només estaran permesos els productes degudament registrats i
autoritzats amb permís de l'Ajuntament i per empreses especialitzades i que no comportin riscos per a la salut
i la integritat física dels animals.

Article 45. Espais per a gossos

1. Aquelles zones adequades dins l'àmbit urbà per a que els gossos puguin fer les seves necessitats sense
pertorbar la convivència amb la resta d'usuaris de la via pública i veïns del poble i per a l'alliberament i esbarjo
dels gossos, que són les següents:

a) Els pipicans: són zones establertes per l'Ajuntament i destinades als gossos perquè aquests puguin fer-hi les
seves necessitats fisiològiques.

b) Zones d'esbarjo: són zones d'esbarjo i alliberament per a gossos, que es troben ubicades en parcs o
terrenys municipals.
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2. Ús dels pipicans i les zones d'esbarjo:

a) Disposaran d'un panell informatiu.

b) És obligatori recollir les deposicions dels animals.

c) Aquests espais han de garantir la seguretat dels animals i de les persones, i també evitar la fugida o les
pèrdues dels animals. Les persones posseïdores o propietàries han de vigilar els seus animals de companyia i
evitar molèsties a les persones i a altres animals que comparteixin el mateix espai.

d) Les persones propietàries i/o posseïdores dels animals són responsables legals davant de qualsevol tipus de
dany que es pogués ocasionar a les instal·lacions o a altres animals.

e) Els gossos han d'estar en tot moment acompanyats de la persona que n'és propietària o posseïdora. Han
d'estar vigilats constantment, per la qual cosa queda absolutament prohibit deixar-los sols a l'àrea sense
vigilància.

f) La porta ha de romandre en tot moment tancada.

g) Els gossos han d'entrar i sortir de l'àrea subjectes amb corretja i no es deixaran anar fins haver tancat la
porta. Es subjectaran novament amb la corretja abans d'obrir la porta per sortir.

h) Els animals han de portar el collaret posat en tot moment per facilitar-ne la separació en cas
d'enfrontament.

i) Els gossos potencialment perillosos hauran d'entrar al recinte lligats i amb morrió segons la legislació vigent.

j) Si un animal es mostra agressiu haurà d'abandonar l'àrea immediatament.

k) Les persones posseïdores d'animals estan obligades a adoptar les mesures necessàries per no generar
molèsties en qualsevol horari però, sobretot, entre les 22 hores i les 8 hores, per tal que els sons dels animals
no destorbin el descans del veïnat.

CAPÍTOL III. Colònies controlades d'animals

Article 46. Definició de colònies controlades

Les colònies controlades d'animals consisteixen en l'agrupació d'aquests sense persona propietària o posseïdora
coneguda, degudament esterilitzats, que conviuen en un espai públic o privat, tutelades per l'Ajuntament i que
poden ser gestionades per entitats externes.

Article 47. Gats assilvestrats urbans

1. Les colònies de gats ferals consisteixen en l'agrupació controlada de gats sense persona propietària, que
conviuen en un espai públic o privat.

2. Els gats que conviuen al municipi i que s'han agrupat en colònies formen part de la fauna urbana i, com a
tal se'ls ha de respectar la forma de viure i, en la mesura que tècnicament sigui possible, se'ls ha de mantenir
en l'espai que ocupin.

3. L'Ajuntament, en els casos en què no hi hagi queixes veïnals, determinarà les zones on es situaran els
dispositius per alimentar i abeurar els animals, així com la resta d'elements necessaris per mantenir les
condicions de salubritat de la colònia (sorrals, zones d'aixopluc...).

4. L'Ajuntament determinarà qui és el responsable del manteniment dels animals. Únicament les persones o
entitats autoritzades podran fer les tasques de manteniment. Altrament, seran sancionades.

5. Les associacions de protecció i defensa dels animals, registrades en el cens d'entitats municipals, podran
realitzar acords amb l'Ajuntament per tal de participar en la protecció dels animals del municipi.

Article 48. Alimentació i medicació

1. L'alimentació i medicació (aquesta última, sota prescripció veterinària) dels animals en les colònies
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correspondrà exclusivament a les persones i entitats autoritzades per l'Ajuntament.

2. L'alimentació serà amb pinso sec, diàriament, i disposaran sempre d'aigua neta. Les restes d'aliments s'han
de netejar diàriament per evitar riscos sanitaris i s'ha de vetllar per la higiene de l'entorn.

Article 49. Control de la població

1. L'autoritat municipal i/o les entitats autoritzades per a aquesta finalitat actuaran sobre la població d'aquests
animals amb l'objectiu de controlar-ne el nombre i que no puguin representar riscos per a la salut pública o
molèsties al veïnat.

2. El control d'aquestes colònies de gats es farà mitjançant el sanejament dels animals, procedint al control de
la natalitat de la colònia mitjançant l'esterilització dels animals sanitàriament aptes i la millora de les condicions
de salubritat dels indrets on s'ubiquin. Aquestes ubicacions es faran seguint un protocol que es podrà
consensuar amb les entitats, associacions de veïns i altres representants, que garanteixi uns procediments
d'actuació adequats per tal que els drets dels veïns afectats i l'alimentació amb garanties de la colònia de gats
no es vegin vulnerats.

3. Les actuacions que es duguin a terme en la colònia les faran persones autoritzades.

4. Les esterilitzacions les farà personal veterinari qualificat.

Capítol IV. Presència d'animals en establiments i transports públics

Article 50. Establiments alimentaris, bars, restaurants, hotels i similars i establiments públics

1. Queda prohibida l'entrada i permanència d'animals domèstics i anàlegs als locals destinats a fabricar,
emmagatzemar, transportar, manipular o vendre aliments. És obligatori que les persones titulars d'aquests
establiments senyalitzin de forma visible a l'exterior aquesta prohibició.

2. Es prohibeix l'accés d'animals a l'interior dels edificis i a les instal·lacions públiques i d'ús públic, excepte en
els espais on estiguin autoritzats.

3. No obstant això, es permetrà l'entrada i permanència d'animals en establiments com hotels, pensions,
restaurants, bars, bars restaurant, locals d'espectacles públics, culturals, esportius o recreatius i centres
comercials en el marc de la normativa que reguli aquests establiments i similars, segons el criteri del
propietari. En cas contrari, cal col·locar a l'entrada de l'establiment i en un lloc ben visible una placa indicadora
de prohibició d'entrada. Fins i tot, disposant de l'autorització del titular de l'establiment, serà necessari que els
animals estiguin degudament identificats i vagin proveïts amb les mesures de seguretat escaients.

4. En cas que es permeti la presència d'animals, s'exigirà que vagin subjectes amb corretja o cadena i els
gossos potencialment perillosos, amb el morrió col·locat.

5. Les anteriors limitacions i prohibicions no seran aplicables als gossos pigall i d'assistència que acompanyen
persones amb alguna discapacitat, d'acord amb la normativa vigent que regula l'accés a l'entorn de les
persones acompanyades per gossos d'assistència, així com tampoc s'apliquen als gossos d'utilitat pública.

TÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR

Capítol I. Classificació i tipificació

Article 51. Infraccions. Competència sancionadora

1. Són infraccions en matèria de protecció, control i tinença d'animals les tipificades com a lleus, greus i molt
greus en la normativa sobre protecció dels animals, en la relativa a la tinença de gossos potencialment
perillosos i en aquesta ordenança.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8351 - 26.2.202120/27 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21050028-2021



2. Correspon a l'Alcaldia, sens perjudici de delegació, la resolució dels expedients sancionadors per infraccions
lleus, greus i molt greus d'aquesta ordenança, excepte per les infraccions tipificades de greus i molt greus
relacionades amb la tinença de gossos potencialment perillosos en les quals la competència correspon al Ple
municipal.

Article 52. Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

a) Tenir en possessió un gos, un gat, una fura o altres animals, sense identificar mitjançant microxip
homologat, sense inscriure en el Registre general d'animals de companyia o portar-los a la via i als espais
públics sense una placa identificadora.

b) No comunicar la persona propietària o posseïdora d'un animal la desaparició, baixa, cessió o canvi de
residència d'un gos, gat o fura o no facilitar les dades de la persona que resulta ser nova titular de l'animal.

c) No portar els veterinaris un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de vacunar o tractar
obligatòriament.

d) Vendre animals a persones menors de setze anys i a persones incapacitades sense l'autorització dels qui en
tenen la pàtria potestat o la custòdia.

e) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa, gratificació o regal de compensació per altres
adquisicions de naturalesa diferent o transacció onerosa d'animals.

f) Transportar-los sense ajustar-se a la normativa sobre la protecció i condicions de seguretat en el transport.

g) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o patiment d'animals sense l'autorització administrativa
prèvia.

h) No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis zoològics.

i) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les institucions, els
tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia.

j) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals i als passadissos interiors dels centres
comercials col·lectius.

k) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.

l) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del seu benestar, si no els comporta
un risc greu per a la salut.

m) No evitar la fugida d'animals.

n) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.

o) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del comportament, llevat
dels casos emparats per la normativa vigent.

p) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no els causa perjudicis
greus.

q) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables sense la inclusió
del número de registre de nucli zoològic.

r) Deixar animals tancats sense accés a l'habitatge des de les 22 hores fins a les 8 hores, en terrasses, terrats,
celoberts, galeries, balcons, jardins, patis o altres espais oberts similars; o bé pertorbar la vida dels veïns, amb
crits, cants, sons o altres sorolls produïts pels animals.

s) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense que la persona que els condueixi
porti a sobre la llicència municipal.

t) Portar més d'un gos potencialment perillós per persona a les vies i als espais públics.

u) Dipositar en façanes, cantonades i espais públics substàncies químiques dissuasives no autoritzades.

v) Portar un gos per les vies, llocs i espais públics sense lligar, llevat de les zones habilitades.
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w) Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta ordenança o de la normativa aplicable que no hagi
estat tipificada de greu o molt greu.

Article 53. Infraccions greus

Són infraccions greus:

a) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària, sense aigua potable neta, sense protegir del fred i de la
calor, o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènic-sanitari, de benestar i de seguretat, si els
comporta risc per a la salut de l'animal o molèsties als veïns.

b) Mantenir els animals de companyia a l'interior de vehicles estacionats sense la presència o vigilància dels
seus propietaris i/o posseïdors.

c) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments obligatoris així com no
donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut.

d) No sotmetre un animal agressor a l'observació veterinària obligatòria.

e) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits establerts a la normativa.

f) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria d'animals, si no han estat inscrits en el Registre de
nuclis zoològics, o fer venda ambulant d'animals fora de fires o certàmens autoritzats.

g) Anul·lar el sistema d'identificació dels animals sense prescripció ni control veterinaris.

h) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària s'estableixin o exhibir i passejar per
les vies i els espais públics animals salvatges pertanyents a espècies de comerç permès que per les seves
característiques puguin causar danys a les persones, als béns i al medi ambient.

i) Practicar el tir al colom.

j) Incomplir l'obligació de vendre animals en les condicions a què fa referència la Llei de protecció dels animals
o no lliurar la documentació exigida en qualsevol transacció d'animals.

k) Maltractar o agredir físicament o psicològicament els animals si els comporta conseqüències greus per a la
salut.

l) Fer matances públiques d'animals.

m) Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres assimilables o fer un ús no autoritzat
d'animals en espectacles.

n) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o del comportament, llevat
dels casos emparats per la normativa vigent.

o) No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics.

p) Abandonar animals si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a l'animal.

q) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.

r) Incomplir l'obligatorietat d'esterilitzar els animals de companyia en els supòsits determinats legalment.

s) La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o documentació requerida per les
autoritats competents o pels seus agents per al compliment de les funcions establertes en aquesta ordenança,
i el subministrament d'informació inexacta o documentació falsa.

t) Oposar resistència a la funció inspectora.

u) La presència d'animals en els locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport o manipulació
d'aliments.

v) Molestar, capturar o comercialitzar amb els animals salvatges urbans llevat dels controls de poblacions
d'animals.

w) Mantenir els animals lligats de forma permanent tot incomplint el disposat en aquesta ordenança.

x) Tenir un gos potencialment perillós en llocs públics, sense morrió o sense lligar.
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y) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment
perillosos.

z) Incomplir l'obligació d'identificar un gos potencialment perillós i no inscriure'l en el Registre.

aa) Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar-ne
l'escapada o la pèrdua.

bb) No contractar o renovar l'assegurança de responsabilitat civil per la tinença d'animals potencialment
perillosos.

cc) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d'edat o privades judicialment o governativament
de tenir-ne.

Article 54. Infraccions molt greus

a) Posseir o conduir gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència o sense renovar-la un cop
exhaurida la vigència.

b) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos potencialment perillós a qui no tingui llicència.

c) Fer activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades de gossos potencialment perillosos.

d) Abandonar un gos potencialment perillós.

e) Ensinistrar gossos perillosos per activar la seva agressivitat o per finalitats prohibides.

f) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.

Capítol II. Sancions i mitjans d'execució forçosa

Article 55. Tipus de sancions i mitjans d'execució forçosa

1. Els mitjans d'execució forçosa i les sancions a imposar per infraccions comeses contra aquesta ordenança
són les següents:

a) Multa.

b) Comís dels animals objecte de la infracció.

c) Clausura temporal, total o parcial de les instal·lacions o locals.

d) Confiscació o immobilització de productes.

e) Ordres d'execució de conservació de terrenys, construccions, habitatges i instal·lacions.

f) Multes coercitives.

g) Execucions subsidiàries.

2. La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sens perjudici de
l'aplicació del comís preventiu que es pot determinar a criteri de l'autoritat actuant en el moment d'estendre
l'acta d'inspecció o d'interposar la denúncia.

3. La imposició de la multa també comporta, en tots els casos, el comís dels arts de caça o captura i dels
instruments amb què s'ha dut a terme, els quals poden ser retornats a la persona propietària un cop abonada
la sanció, llevat que es tracti d'arts de caça o captura prohibits.

4. La comissió d'infraccions molt greus o la reiteració en les infraccions greus pot comportar el tancament
temporal de les instal·lacions, els locals o els establiments respectius i també la inhabilitació per a la tinença
d'animals per un període de dos mesos a cinc anys.

5. En el cas de comissió, per primer cop, d'infraccions de caràcter lleu, es poden dur a terme actuacions
d'educació ambiental, de prestació de serveis de caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades amb la
protecció dels animals o d'advertiment, sense que calgui iniciar un procediment sancionador.
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Article 56. Clausura temporal, total o parcial dels establiments, instal·lacions o serveis.

En el cas de risc imminent i extraordinari per a la salut, l'Ajuntament podrà ordenar la clausura temporal, total
o parcial del establiments, instal·lacions o serveis que no disposin de les autoritzacions prèvies o dels registres
sanitaris preceptius o bé, suspendre'n el funcionament fins que es rectifiquin els defectes o s'acompleixin els
requisits exigits per motius de sanitat, higiene o seguretat.

Article 57. Confiscació o immobilització de productes.

Els agents municipals podran confiscar o immobilitzar productes en el cas de risc imminent i extraordinari per a
la salut, així com intervenir els mitjans materials i qualsevol altra que consideri sanitàriament justificada en el
mateix moment que es detecti la presència d'aquest productes. També es pot suspendre la venda quan es
donin en el seu exercici les mateixes irregularitats.

Article 58. Ordres d'execució en relació amb la conservació de terrenys, construccions i instal·lacions.

Quan l'incompliment de les condicions de manteniment dels animals domèstics esdevingui un problema que
afecti la salut pública, la salut del propi animal o bé produeix molèsties als veïns, l'Ajuntament podrà dictar
ordres d'execució a la persona propietària, sense perjudici de les obligacions de la persona ocupant, d'acord
amb el que disposa la legislació vigent.

Article 59. Multes coercitives.

1. Si la persona que està obligada no compleix amb les obligacions establertes en aquesta ordenança,
l'Ajuntament la pot requerir per tal que en el termini establert les compleixi, amb l'advertiment que en cas
contrari se l'imposarà una multa coercitiva per import màxim de 500 euros, sens perjudici de les sancions
aplicables.

2. En cas d'incompliment, l'autoritat competent pot dur a terme requeriments successius fins a un màxim de
tres. En cada requeriment, la multa coercitiva pot de ser incrementada el 20% respecte de la multa acordada
en el requeriment anterior.

3. Els terminis concedits han de ser suficients per poder dur a terme la mesura de què es tracti i per evitar els
danys que es puguin produir si no s'adopta la mesura en el temps corresponent.

Article 60. Execucions subsidiàries

En cas d'incompliment injustificat de les ordres d'execució necessàries per al manteniment de les condicions
higiènic-sanitàries i de conservació objectives dels habitatges, l'Ajuntament podrà realitzar l'execució
subsidiària a càrrec de la persona obligada.

Article 61. Imports de les sancions

1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100 euros fins a 400 euros; les greus, amb una
multa de 401 euros fins a 2.000 euros; i les molt greus, amb una multa de 2.001 euros fins a 20.000 euros.

2. Les infraccions lleus en matèria de gossos perillosos són sancionades amb una multa de 150,25 euros fins a
300,51 euros; les greus, amb una multa de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros; i les molt greus des de
2.404,06 euros fins a 15.025,31 euros.

3. Per determinar les quanties de les infraccions administratives es tindran en compte els barems que estableix
la normativa vigent i llurs modificacions o substitucions posteriors.

4. Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per la persona inculpada, en qualsevol
moment anterior a la resolució, podrà implicar igualment la terminació del procediment. En aquest cas, tindrà
dret a una reducció del 20% de l'import.

5. En la imposició de les sancions s'han de tenir en compte, per graduar la quantia de les multes i la imposició
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de les sancions accessòries, els criteris següents:

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.

b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.

c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions.

d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de reparació.

e) El volum de negoci de l'establiment.

f) La capacitat econòmica de la persona infractora.

g) El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció.

h) El fet que hi hagi requeriment previ.

6. Hi ha reincidència si en el moment de cometre's la infracció no ha transcorregut un any des de la imposició
per resolució ferma d'una altra sanció amb motiu d'una infracció de la mateixa qualificació. Si s'hi aprecia la
reincidència, la quantia de les sancions es pot incrementar fins al doble de l'import màxim de la sanció
corresponent a la infracció comesa, sense excedir en cap cas el límit més alt fixat per a la infracció molt greu.

7. En el cas de comissió, per primer cop, d'infraccions de caràcter lleu, es poden dur a terme actuacions
d'educació ambiental, de prestació de serveis de caràcter cívic en benefici de la comunitat relacionades amb la
protecció dels animals, o d'advertiment, sense que calgui iniciar un procediment sancionador, llevat de les
infraccions comeses en matèria de fauna autòctona, en les quals sempre s'ha d'iniciar l'expedient sancionador
corresponent.

Article 62. Mesures derivades de l'incompliment de les obligacions

1. L'incompliment de les obligacions contingudes en els apartats anteriors i, essencialment, quan hi hagi risc per
a la seguretat o la salut de les persones o generin molèsties als veïns (sorolls, agressivitat, males condicions
higièniques...), l'Administració municipal podrà requerir els propietaris o posseïdors dels animals perquè
arrangin el problema i podrà sancionar-los.

2. La inobservança dels requeriments efectuats i el fet de no disposar de les autoritzacions pertinents pot
derivar en mesures provisionals o definitives de limitació de la tinença: comissar temporalment l'animal fins al
compliment de les obligacions i/o requeriments o comissar-lo definitivament sense dret a indemnització, i
traslladar l'animal a un establiment adequat o a les caneres municipals i adoptar qualsevol altra mesura
addicional que es consideri necessària.

Capítol III. Responsabilitats

Article 63. Responsabilitat de les infraccions

1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a títol d'autors i
coautors, i es podrà estendre a aquelles persones físiques o jurídiques a qui per llei s'atribueixi el deure de
preveure la infracció administrativa comesa per uns altres.

2. De les infraccions relatives a actes sotmesos a llicència o autorització administrativa perceptiva que es
produeixin sense la seva prèvia obtenció o amb incompliment de les seves condicions, en seran responsables
les persones físiques o jurídiques que siguin titulars de la llicència, i si no n'hi hagués, la persona física o
jurídica sota la dependència de la qual actués l'autor material de la infracció.

3. Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents persones físiques o jurídiques que han
intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat és solidària. Aquesta regulació s'entén sens perjudici
de la corresponent responsabilitat civil i penal que pugui derivar de la comissió de la infracció.

Capítol IV. Funció inspectora
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Article 64. Funció inspectora de les activitats que regula aquesta ordenança

1. Totes les activitats regulades en aquesta ordenança queden subjectes a l'acció inspectora de l'Ajuntament la
qual es podrà dur a terme en qualsevol moment sens perjudici de les accions específiques de control de les
activitats i de revisió de les autoritzacions i de les llicències municipals.

2. Els propietaris o posseïdors d'aquests animals han de facilitar l'accés als agents de l'autoritat i als funcionaris
municipals que desenvolupin tasques d'inspecció en matèria de salut pública, així com als serveis sanitaris
municipals per fer la inspecció i determinació de les circumstàncies dels articles anteriors i sol·licitar el permís
municipal, si escau; i han d'aplicar les mesures higiènic-sanitàries que l'autoritat municipal decideixi.

Capítol V. Procediment sancionador

Article 65. Principis del procediment sancionador

El procediment sancionador s'ajustarà als principis de la potestat sancionadora continguda en la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i al procediment administratiu establert en la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

Article 66. Caducitat

Si no recau cap resolució expressa transcorreguts sis mesos des de l'inici de l'expedient, s'iniciarà el còmput del
termini de caducitat que estableix l'article 25 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, excepte en els supòsits en què el procediment s'hagi paralitzat per
causes imputables als interessats o quan es tingui l'apreciació de la comissió d'un delicte o falta.

Article 69. Prescripció

1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos.

2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen als tres anys, les imposades per faltes greus als dos
anys i les imposades per faltes lleus a l´any.

3. El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets s'han comès. La prescripció s'interromp
per qualsevol actuació administrativa de la qual en tingui coneixement la persona denunciada o estigui
encaminada a esbrinar-ne la identitat o el domicili i es practiquin les actuacions amb projecció externa a la
dependència en què s'origini.

4. La prescripció es reprèn si el procediment es paralitza durant més d'un mes per causes imputables al
denunciat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

De produir-se una modificació de normes de rang superior que afectin el contingut d'aquesta ordenança
s'entendrà que prevaldran els nous preceptes sobre els d'aquest text, sense que sigui necessari introduir cap
reforma normativa sectorial reguladora aprovada per l'Administració que tingui atribuït el títol competencial.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els expedients sancionadors incoats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta ordenança es continuaran
tramitant per les normes vigents en el moment de la seva iniciació.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada l'Ordenança sobre la tinença d'animals de companyia.

Resten derogades totes les disposicions municipals en tot allò que contradigui o resulti incompatible amb
aquesta ordenança.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. L'import màxim de les sancions establertes en aquesta ordenança s'actualitzarà en funció de les
actualitzacions dutes a terme pel Govern en la normativa de referència.

Segona. Aquesta ordenança entrarà en vigor tres mesos després d'haver estat publicada en el Butlletí Oficial
de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com a referència la darrera
d'aquestes publicacions.

El Morell, 16 de febrer de 2021

Eloi Calbet Ferran

Alcalde

(21.050.028)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT

ANUNCI sobre aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per proveir en
propietat una plaça de tècnic/a superior de Promoció Econòmica.

Anunci pel qual es fa públic que per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, celebrada el dia 16 de febrer
de 2021, s'han aprovat les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per proveir en propietat UNA
plaça/es de TÈCNIC/A SUPERIOR PROMOCIÓ ECONÒMICA, classe tècnica, categoria de tècnics/ques superiors,
del grup de titulació A1, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i dotada/es
econòmicament dins del Pressupost municipal per a 2021.

L'ordenança fiscal número 26 que regula la taxa dels drets d'examen fixa un import de 23,15€ en base al grup
en què s'enquadra la plaça grup de titulació A1.

Les persones que presentin documentació de l'institut Nacional d'Ocupació i/o del Servei Català d'Ocupació, de
la qual s'acrediti i constati la situació de desocupació, tindran una bonificació del 100% de la taxa, segons
l'article 7 de l'ordenança fiscal número 26 que regula les taxes de drets d'examen de l'any 2021.

Contra aquest acord podeu interposar recurs de reposició davant de l'alcalde en el termini d'un mes a comptar
des de l'endemà de la seva publicació, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podreu interposar recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació de la seva desestimació,
quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del
dia en què el recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat per silenci administratiu (silenci que es produeix
pel transcurs d'un mes a comptar des de l'endemà de la interposició de l'esmentat recurs sense que n'hagi
notificat la resolució).

No obstant això, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu convenient.

“PROCÉS SELECTIU 21-C/PAMO18-7

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir en propietat UNA plaça/es de TÈCNIC/A
SUPERIOR PROMOCIÓ ECONÒMICA, classe tècnica, categoria de tècnics superiors, grup titulació A1, de la
plantilla de personal laboral de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, inclosa/es en l'oferta d'ocupació pública de
l'any 2018 en aplicació de la taxa addicional de reposició d'efectius per a la estabilització del treball temporal
de l'Ajuntament, que es regirà per les bases generals exposades al DOGC núm. 8144, de data 29 de maig de
2020 i les següents bases específiques:

Primera.- Requisits específics

A més de les condicions generals exposades a la base general quarta, els aspirants hauran de:

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica mínima de títol de llicenciatura, grau universitari o equivalent.

b) Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència (C1) de la Junta permanent del Català, o d'algun dels
certificats o titulacions equivalents, que s'hauran d'aportar en el moment de presentar la instància.

Segona.- Procés selectiu

El procediment de selecció serà el de concurs-oposició, que es regirà per les bases generals novena i següents.
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2.1. Fase d'oposició

Consistirà en la realització de les següents proves de caràcter obligatori i eliminatori:

- Prova 1.Teòrica. Coneixements comuns.

Consistirà a respondre per escrit, en el termini màxim de 30 minuts un qüestionari que constarà de 20
preguntes amb respostes alternatives relacionades amb el contingut del temari de l'annex 1.

La valoració d'aquesta prova serà d'entre 0 i 10 punts, quedant eliminada la persona aspirant que obtingui una
puntuació inferior als 5 punts. La valoració de cada resposta correcta serà de 0,50 punts, i la de cada resposta
incorrecta de –0,10 punts.

- Prova 2. Teòrica. Coneixements professionals.

Consistirà a respondre per escrit, en el termini màxim d'una hora, un qüestionari que constarà de tres
preguntes curtes relacionades amb el contingut del temari de l'annex 2.

La valoració d'aquesta prova serà entre 0 i 15 punts, quedant eliminada la persona aspirant que obtingui una
puntuació inferior als 7,5 punts. La valoració de cada resposta correcta serà com a màxim de 5 punts.

- Prova 3. Pràctica. Coneixements professionals.

Consistirà a resoldre en el termini màxim de dues hores, un o més supòsits pràctics relacionats amb les
funcions del lloc a proveir. Es valorarà la sistemàtica en el plantejament i formulació de conclusions, així com el
coneixement i l'adequada aplicació de la normativa vigent.

La valoració d'aquesta prova serà d'entre 0 i 30 punts, quedant eliminada la persona aspirant que obtingui una
puntuació inferior als 15 punts

- Prova 4 Proves psicotècniques.

Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil
requerit per a l'exercici de les funcions.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal comptarà amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades
en proves psicotècniques.

Aquest exercici és eliminatori i es valorarà d'apte/a o no apte/a.

Només hi haurà una convocatòria per la prova, i s'exclourà del procés selectiu la persona que no hi
comparegui.

- Prova 5. Entrevista competencial.

Consistirà en la realització d'una entrevista per avaluar la experiència teòrica i pràctica i les aptituds dels
aspirants en el desenvolupament de l'activitat pròpia del lloc de treball. Es valorarà:

- Aptituds d'adaptació, aprenentatge, autocontrol, iniciativa, recerca de solucions.

- Compromís amb l'organització.

- Capacitat analítica i de gestió de conflictes.

- Utilització del programa Xaloc de la Diputació de Barcelona

- Experiència en gestió de Programes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

- Experiència en gestió de Programes de Diputació de Barcelona (Àrea de desenvolupament econòmic, turisme
i comerç)

- La capacitat de treball de forma autònoma i també en equip.

- Les aptituds personals per a desenvolupar una activitat de cara al públic en els paràmetres habituals de
l'atenció al ciutadà (capacitat empàtica, confidencialitat, maneig de situacions urgents i de situacions
conflictives, etc.)

La valoració serà d'entre 0 i 5 punts.

- 2.2 Fase de concurs
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La segona fase, consistirà en valorar determinades condicions de formació, mèrits i nivells d'experiència,
adients amb les característiques de la plaça que es cobreix, sempre que siguin al·legats i acreditats
documentalment pels aspirants, d'acord amb el barem següent:

A) Per experiència professional en funcions equiparables a les del lloc a proveir, fins a un màxim de 7 punts, a
raó de:

- 0,50 punts per semestre treballat o fracció proporcional a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

- 0,20 punts per semestre treballat o fracció proporcional a altres administracions públiques.

- 0,10 punts per semestre treballat o fracció proporcional en el sector privat.

L'experiència es pot acreditar amb l'informe de vida laboral, emès dins el mes anterior a la finalització del
termini de presentació d'instàncies. I, a més:

- L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant
certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional
desenvolupada, funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis
prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a
les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants.

- L'experiència professional a l'empresa privada o com a treballador autònom s'ha d'acreditar mitjançant
certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de
temps, el règim de dedicació i l'experiència adquirida, o fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball.

B) Per cursos i activitats formatives realitzats amb aprofitament adients amb la plaça a proveir, fins a un
màxim de 2 punts:

De durada entre 12 i 40 hores, 0,20 punts per curs o activitat

De 41 a 100 hores, 0,40 punts per curs o activitat.

De 101 a 200 hores, 0,60 punts per curs o activitat.

De més de 200 hores, 0,75 punt per curs o activitat.

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia compulsada de la certificació, amb especificació de
l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el supòsit que no
s'especifiqui la duració en hores o crèdits, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que
es valori, es farà aplicant la puntuació mínima establerta.

C) Per titulacions acadèmiques superiors a l'exigida per la plaça a proveir, que sigui rellevant i/o estigui
relacionada amb les tasques pròpies del lloc, fins a un màxim de 1,5 punts.

- 2.3 Període de pràctiques

Els aspirants hauran de superar un període de practiques d'una durada de 6 mesos.

Tercera. Borsa de treball

Els/les aspirants que superin les proves selectives passaran a formar part de la borsa de treball que servirà per
cobrir les necessitats de personal no permanent mentre aquesta continuï vigent. Els/les integrants de la borsa
de treball podran ser cridats/des d'acord amb l'ordre de preferència establert i segons les necessitats que es
produeixin, i podran ser nomenats amb caràcter no permanent segons les necessitats del servei i els requisits
dels llocs de treball.

L'ordre de preferència vindrà determinat per la puntuació total assolida al procés.

ANNEX I.- TEMARI MATÈRIES COMUNS

1) La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar: principis generals.
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2) L'Estatut d'autonomia de Catalunya. Estructura i contingut essencial. Drets, deures i principis rectors.
Garanties dels drets estatutaris.

3) Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, de desenvolupament legislatiu i executives.

4) El Parlament de Catalunya; composició, organització i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de
Comptes. El Consell Consultiu.

5) El municipi. Elements. L'organització municipal: Òrgans necessaris: l'alcalde, els tinents d'alcalde, el Ple i la
Junta de Govern Local. Òrgans complementaris: comissions informatives i altres òrgans. Règim de sessions i
acords dels òrgans col·legiats locals.

6) El terme municipal. Alteració i delimitació de termes. La població municipal. El padró d'habitants. L'estatut
dels veïns. Drets dels estrangers.

7) Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, compartides i delegades.

8) L'administrat: concepte i classes. La capacitat dels administrats i les seves causes modificatives. Drets dels
ciutadans en les seves relacions amb les administracions públiques.

9) L'Administració Pública: concepte, classes i principis d'actuació.

10) L'expedient administratiu: iniciació i tramitació.

11) Disposicions generals sobre els Procediments administratius i normes reguladores dels diferents
procediments. Classes d'interessats en el Procediment.

12) L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i la forma. L'eficàcia dels actes
administratius: el principi d'autotutela declarativa. Condicions.

13) La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació. L'aprovació per una
altra Administració. La demora i la retroactivitat de l'eficàcia.

14) La invalidesa de l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i d'anul·labilitat. L'acció de nul·litat:
procediment i límits. La declaració de lesivitat.

15) El principi de conservació de l'acte administratiu. La revisió d'actes i disposicions per la pròpia
Administració: supòsits. La revocació d'actes. La rectificació d'errors materials o de fet.

16) El personal al servei de les administracions públiques. Concepte i classes. Règim jurídic aplicable al
personal al Server de les entitats locals. Classes de personal.

17) Instruments d'ordenació del personal: plantilla, relació de llocs de treball (concepte i funció, regulació
normativa, procediments d'aprovació i modificació).

18) Sistema retributiu dels empleats públics.

19) Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l'Administració pública. Òrgans de
representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les
administracions públiques. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals

20) Hisendes Locals: pressupost, ingressos municipals; Ordenances Fiscals.

21) L'execució del pressupost. Procediment general d'execució: autorització, disposició, obligació i pagament.

22) Estructura pressupostària. Classificació orgànica, econòmica i funcional. L'aplicació pressupostària.

23) La despesa pública. Classificació. El control de la despesa pública. Comptabilitat del pressupost de
despeses.

24) Els tributs: concepte, naturalesa. El fet imposable i l'acreditació. Els impostos: concepte i principis. Els
impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus públics.

25) Els contractes del sector públic: delimitació dels tipus contractuals. Els principis generals de la contractació
del sector públic.

ANNEX II.- TEMARI ESPECÍFIC
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1) El Desenvolupament Econòmic Local. Funcions i objectius. Recursos supralocals (finançament, programes i
coordinació).

2) El Mercat de Treball. Conceptes bàsics i principals indicadors d'anàlisi.

3) La Xarxa Xaloc. Funcionament i organització de la eina d'Intermediació Laboral.

4) Gestió dels recursos supralocals disponibles per als SLO.

5) Gestió dels recursos supralocals disponibles per el Teixit Productiu i la creació d'empreses.

6) Seguiment i justificació de convocatòries i ajuts. Preparació de memòries tècniques i informes relacionats.

7) El paper de la prospecció d'empreses en les relacions amb el Teixit productiu i en relació als Serveis Locals
d'Ocupació.

8) Dinamització comercial i assessorament i cogestió amb les Associacions de comerciants.

9) Promoció del productes turístics del municipi. Disseny i gestió.

10) Suport a les persones emprenedores. Gestió de recursos per a creació i consolidació d'empreses.

11) La creació d'empreses: Formes jurídiques i característiques.

12) La creació d'empreses: Tràmits legals.

13) La creació d'empreses: Ajudes a la creació.

14) Foment de l'ocupació autònoma.

15) Disseny, gestió, execució i avaluació de projectes de promoció econòmica.

16) Participació i dinamització territorial: actors, grups i xarxes de cooperació.

17) Serveis, programes i recursos de promoció econòmica.

18) Els polígons d'activitat econòmica

19) Sectors estratègics i tendències emergents: indústria 4.0, economia social, economia circular,...

20) Comunicació i difusió d'informació: productes, mitjans i destinataris.

21) Fons de finançament a nivell europeu, estatal, autonòmic i local per al desenvolupament de programes de
promoció econòmica.

22) Coneixement general de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat (estructura política, estructura administrativa,
serveis que presta, ordenances, pressupost, etc.)

23) Competències de les entitats locals en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local. El paper
dels Ajuntaments i línies d'actuació.

24) Principals indicadors estadístics en matèria d'ocupació i mercat de treball.

25) Desenvolupament local i descentralització. El paper de la concertació territorial.

26) Elaboració d'un Pla d'acció vinculat a la promoció Econòmica i al desenvolupament econòmic local.

27) Marc competencial de les polítiques actives d'Ocupació.

28) L'Anàlisi de la realitat socioeconòmica local: mercat de treball, ocupació, atur i economia.

29) Planificació estratègica: fases.

30) Lideratge, direcció d'equips i resolució de conflictes.

31) Elaboració i gestió d'ordenances municipals.

32) Elaboració i gestió pressupostaria.

33) Col·laboracions público – privades en el marc de la promoció econòmica i el desenvolupament local.
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34) Principals canals de Recerca de Feina. Xarxes personals. Servei d'Ocupació de Catalunya. Serveis Locals
d'Ocupació. Recerca de feina per Internet. ETT. Autocandidatura. Oferta pública d'Ocupació. Premsa escrita.

35) Activitat local de foment i promoció d'activitats socials i econòmiques: subvencions i acció concertada.

36) La promoció de l'ocupació. Foment de l'ocupació estable i altres mesures de recolzament de l'ocupació.

37) La dinamització comercial.

38) La promoció de les activitats artesanals.

39) La promoció de les activitats turístiques.

40) Concepte de les polítiques de desenvolupament local.

41) Polítiques de desenvolupament local: el seu origen i la seva evolució.

42) Instruments i metodologia del desenvolupament local.

43) La participació pública en la planificació estratègica.

44) Les noves tecnologies i el desenvolupament local.

45) La formació i el desenvolupament local: tallers de formació.”

Olesa de Montserrat, 17 de febrer de 2021

Miquel Riera Rey

Alcalde

(21.050.049)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES

ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria del procés selectiu per donar cobertura urgent al lloc de treball
d’operari/ària de neteja viària així com per a la creació d’una borsa de treball per cobrir temporalment
eventuals places vacants o substitucions.

La Junta de Govern Local de data 17 de febrer de 2021 ha acordat aprovar i publicar les bases reguladores i
convocar el procés selectiu per a donar cobertura urgent al lloc de treball d'operari/ària de neteja viària així
com per a la creació d'una borsa de treball per cobrir temporalment eventuals places vacants o substitucions.

La convocatòria i el text íntegre de les bases reguladores es troben al tauler d'anuncis de la seu electrònica de
l'ajuntament de Sant Feliu de Codines (https://santfeliudecodines.eadministracio.cat).

El termini per a presentar les sol·licituds de la convocatòria per al lloc d' Operari/ària de neteja viària
començarà l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà
als 10 dies naturals. 

Sant Feliu de Codines, 18 de febrer de 2021

Mercè Serratacó i Costa

Alcaldessa

(21.049.065)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI

ANUNCI sobre publicació al BOPG de l'aprovació de les bases reguladores i l'obertura de convocatòria per
a la concessió d'ajuts a famílies vulnerables de Sant Gregori, mitjançant targeta moneder (exp.
X2020002880 - 2864-000068-2020).

El Ple de l'Ajuntament de Sant Gregori en sessió ordinària de data 18 de gener de 2021 va acordar ratificar
l'acord de la Junta de Govern local en sessió ordinària de data 28 de desembre de 2020 d'aprovació de les
bases reguladores per a la concessió d'ajuts a famílies vulnerables de Sant Gregori, mitjançant targeta
moneder, així com obrir la convocatòria corresponent.

El text complet de les bases reguladores han estat publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
núm. 33 de 18 de febrer de 2021 i l'extracte en la BDNS de la corresponent convocatòria ha estat publicada en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 34 de 19 de febrer de 2021.

Tota la informació ha estat publicada també en el Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la web municipal
(www.santgregori.cat).

La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.

Sant Gregori, 19 de febrer de 2021

Joaquim Roca i Ventura

Alcalde

(21.050.132)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS

ANUNCI sobre aprovació definitiva de l'Ordenança de subvenció de llibres de text.

L'expedient de modificació de l'ordenança núm. 2 Reguladora de les bases per a l'atorgament de subvencions
per a l'adquisició de llibres de text, ha estat exposat al públic durant un termini de trenta dies hàbils,
transcorreguts des del dia 5 de gener fins el dia 17 de febrer de 2021, ambdós inclosos, sense que s'hagi
presentat cap reclamació, segons anuncis publicats al BOPT CVE 2020-1002 de 5 de gener de 2021, al DOGC
CVE-DOGC-A-20357113-2020 i al tauler electrònic de l'Ajuntament 22 de desembre de 2020.

Publicada al BOPT CVE 2020-1002 de 5 de gener de 2021, al DOGC CVE-DOGC-A-20357113-2020 i al tauler
electrònic de l'Ajuntament 22 de desembre de 2020 l'ordenança reguladora de subvencions per a l'adquisició de
llibres de text a Sant Jaume dels Domenys, no s'han presentat al·legacions ni reclamacions de cap mena durant
el termini de 30 dies hàbils en què han estat exposades al públic.

L'acord provisional es considera definitivament aprovat en compliment del que disposa l'article 17. 3 del Text
refós de la Llei d'hisendes locals.

Tal com disposa l'article 17.4 de la TRLHL, es publica el text íntegre de l' ordenança al BOPT el que es posa en
coneixement els efectes escaients.

Sant Jaume dels Domenys, 19 de febrer de 2021

Joan Ignasi López Vila

Alcalde

(21.050.112)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE CERDANYOLA

ANUNCI sobre aprovació de les bases que han de regir el procés de selecció per concurs de mèrits lliure
per a la provisió del lloc de treball temporal d'un peó de la brigada municipal.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2021, s'ha acordat convocar i aprovar les bases
que regiran en el procés de selecció per concurs de mèrits lliure per a la provisió de lloc de treball temporal d'
un peó brigada municipal per a l'Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola.

Les bases que regulen aquest procés de selecció han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província (BOPB)
el dia 24 de febrer de 2021, a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
(www.santjuliadecerdanyola.cat) i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament
(https://santjuliadecerdanyola.eadministracio.cat).

Les instàncies, dirigides al Sr. Alcalde-President d'aquest Ajuntament, es presentaran a través de la seu
electrònica https://santjuliadecerdanyola.eadministracio.cat o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, durant el
termini de 20 dies naturals, a partir de la última publicació de la convocatòria en el BOPB o en el DOCG. En el
cas que el darrer dia sigui inhàbil el termini s'entendrà prorrogat fins el primer dia hàbil següent.

La resta de publicacions es duran a terme en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web de l'ajuntament
www.santjuliadecerdanyola.cat.

Sant Julià de Cerdanyola, 18 de febrer de 2021

Agustí Elias Cunill

Alcalde

(21.050.009)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN

EDICTE sobre pròrroga excepcional de nomenament interí per raó de màxima urgència de dos agents de la
Policia Local (ref. PER 2020 184 53).

En compliment del que preveu l'article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic que aquest Ajuntament
ha prorrogat excepcionalment el nomenament interí per raó de màxima urgència, a les persones següents:

- Senyor Jabel Mas Gómez com a agent de la Policia Local, R055, subgrup C2, nivell 16 i complement específic
177 punts, a temps complet, subjecte a torns per tal de dur a terme un suport especial amb motiu de la Covid
19, per raó de màxima urgència amb efectes del 2 al 28 de febrer de 2021.

- Senyor Marc Pedraza Lucha, com a agent de la Policia Local, R056, subgrup C2, , nivell 16 i complement
específic 177 punts, a temps complet, subjecte a torns per tal de dur a terme un suport especial amb motiu de
la Covid 19, per raó de màxima urgència amb efectes del 2 al 28 de febrer de 2021.

Sant Just Desvern, 17 de febrer de 2021

Joan Basagañas i Camps

Alcalde

(21.048.066)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

ANUNCI sobre publicació al BOPB de les bases i la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs
oposició lliure, en règim d'interí/ina, d'una plaça d'inspector/a de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 24 de febrer de 2021, s'han publicat íntegrament les
bases i la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs-oposició lliure, en règim d'interí/ina, d'una plaça
d'inspector/a de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la
publicació de l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Sant Vicenç dels Horts, 23 de febrer de 2021

Juan Ramón Torres Blanco

Quart tinent d'Alcaldia

(21.054.055)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores per a la sol·licitud i justificació i atorgament
d'ajuts econòmics per a autònoms/autònomes i microempreses afectades per la COVID-19.

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de febrer de 2021 es va aprovar inicialment les
bases reguladores per a la sol·licitud i justificació i atorgament d'ajuts econòmics per a autònoms/es i
microempreses afectades per la covid-19.

Atesos els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats
i Serveis dels ens locals, 83 i 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, les bases s'exposen al públic per un termini de 10 dies hàbils des del 10 de febrer
de 2021 data de publicació d'aquest anunci en el BOP de Barcelona, per tal que les persones interessades
puguin presentar al·legacions i/o suggeriments.

Aquestes Bases s'entendran definitivament aprovades si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el
període d'informació pública, publicant-se el text íntegre d'aquestes en el Butlletí Oficial de la Província.

La documentació corresponent es podrà consultar en les dependències municipals del Departament de Comerç,
Fires i Disciplina de Mercats, situades a la plaça Olimpo, núm. 3 de Santa Coloma de Gramenet, i a la pàgina
web municipal a l'apartat de Subvencions (www.gramenet.cat).

Santa Coloma de Gramenet, 22 de febrer de 2021

Esteve Serrano Ortin

Primer tinent d'alcaldessa executiu de l'Àrea de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i
Promoció de Ciutat

(21.054.016)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

ANUNCI sobre nomenaments de personal funcionari de carrera.

En compliment del que disposa l'article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, es fa públic que per resolució del Tinent d'Alcaldia de
l'Àrea de Presidència i Serveis Generals, s'han efectuat els següents nomenaments com a funcionari de
carrera, inclosos a l'escala d'administració especial, sotescala de serveis especials, cos de la policia local, grup
C2:

- Decret núm. 2021/279, de 9 de febrer, els senyors Ivan Garcia Cano i Francisco Villaran Guerrero, amb
efectes 1 de febrer de 2021.

- Decret núm. 2021/280 de 9 de febrer, els senyors Marcos Ivan Rodríguez Puente, Daniel González Jiménez i
José Domínguez Bonilla, amb efectes 1 de febrer de 2021.

Santa Perpètua de Mogoda, 18 de febrer de 2021

Adelino Macías González

Tinent d'alcalde de l'Àrea de Presidència i Serveis Generals

(21.050.018)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SOSES

EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació PAU-13.

Havent-se aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern de data 17/2/2021, el projecte de reparcel·lació
a fi de dur a terme el desenvolupament i l'execució del següent àmbit:

Àrea
reparcel·lable

Es delimita aquest polígon per tal d'integrar dins de delimitació de sòl urbà les instal·lacions de
l'empresa INFRUSESA, situada al centre de la corona d'activitats agro-industrials que s'han consolidat al
llarg del temps al nord de la població amb un alt grau de serveis urbanístics bàsics. Les cessions
obligatòries per a sistemes tenen com a finalitat l'articulació d'un parc públic al voltant del cementiri.

Unitats
d'Actuació
Afectades

Es tracta d'un polígon discontinu, amb dos àmbits principals on es localitzen les edificacions industrials
amb una superfície de 68.307m², es situa al nord de la població. Pel nord-est limita amb el PAU-12 i el
recinte del cementiri, per l'oest amb el PAU 14 i sòl no urbanitzable i pel sud amb la carretera LP-7041 i
el PAU 15. Inclou igualment terrenys en altres dos àmbits: els primers a la zona verda situada al centre
històric de la població, amb superfícies de 1.333 i 1.396 m², i el segon a la zona verda situada damunt
del PAU 6 amb una superfície de 55 m².

Instrument
de
Planejament
que
desenvolupa

POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida el 9 de juliol de 2015,
amb efectes a partir de la seva publicació el 21 de setembre del mateix any (número d'expedient
2013/051317/L) -art. 91-

De conformitat amb l'article 119.2.c) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública durant el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà al
de publicació del present anunci al BOPL, DOGC i Diari La Mañana.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències d'aquest Ajuntament durant
horari d'oficina, perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a disposició a
la seu electrònica.

El present anunci servirà de notificació als interessats, en cas que no pugui efectuar-se la notificació personal
de l'atorgament del tràmit d'audiència.

Soses, 19 de febrer de 2021

Sandra Marco Casals

Alcaldessa

(21.053.011)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE TEIÀ

ANUNCI pel qual es fa pública la nul·litat de l'Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs
socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat a Teià.

La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data
25 de juny de 2019, ha dictat la sentència núm. 592, que resol el recurs contenciós administratiu núm.
41/2018, interposat per la Delegació del Govern a Catalunya contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de Teià, de
17 de març de 2016, mitjançant el qual s'aprovava definitivament l'ordenança municipal reguladora de la
ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva activitat a la població de Teià,
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 d'abril de 2016 (registre: 022016004990).

En compliment del que disposa l'article 107.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa es disposa la publicació de la part resolutiva de la sentència, per a general
coneixement, mitjançant la qual s'anul·la totalment la disposició general citada.

La part dispositiva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, textualment transcrita,
estableix:

1. Estimar el recurs contenciós administratiu interposat a nom de la Delegació del Govern a Catalunya contra
l'acord de 17 de març de 2016 del Ple de l'Ajuntament de Teià, mitjançant el qual s'aprova definitivament
«l'ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d'exercici de la
seva activitat a la població de Teià», estimant la demanda i estima la nul·litat de ple dret de l'ordenança citada.

2. No efectuar especial pronunciament sobre les costes causades.

Teià, 5 de febrer de 2021

Andreu Bosch i Rodoreda

Alcalde

(21.050.024)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE TORDERA

ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d'una plaça de tècnic/a
d'administració general (TAG), de l'escala d'administració general, subescala tècnica, en règim de personal
funcionari de carrera, mitjançant concurs oposició lliure.

Es fa públic que per Decret d'Alcaldia 2021/232, de 4 de febrer, es va aprovar les bases i convocatòria del
procés per a la provisió d'una plaça de tècnic d'administració general, de l'escala d'Administració General,
Subescala Tècnica, en règim de personal funcionari de carrera, mitjançant concurs oposició lliure.

Les bases amb les condicions que regeixen aquesta convocatòria van aparèixer publicades íntegrament en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 17 de febrer de 2021.

El termini per a la presentació d'instàncies començarà a l'endemà de la publicació en els diaris oficials
determinats en el punt 3 de les mateixes bases i durant el termini de vint dies naturals.

La resta d'anuncis i notificacions d'aquesta convocatòria i el seu procés es faran tal i com s'estipula en els
bases del procediment de selecció.

El que es publica per a general coneixement.

Tordera, 18 de febrer de 2021

Així ho mana i signa,

Josep Llorens Muñoz

Segon tinent d'alcalde per delegació (DA 2019/829)

Davant meu,

Marta Portella Nogué

Secretària

(21.050.092)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE TORTOSA

ANUNCI sobre nomenament de personal funcionari interí.

Per resolució d'alcaldia 390/2021, de data 17 de febrer; en concordança amb els resultats finals d'aquesta
convocatòria, així com amb l'acta, de data 4 de febrer de 2021, formulada per l'òrgan de selecció d'aquest
procés de selecció; de conformitat amb el que disposa l'article 10.1.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, i la base DOTZENA, anomenada 'Borsa de reposició de personal funcionari interí', de les que
regeixen el procés de selecció per a la cobertura, en règim funcionarial de carrera, de 4 places de l'escala
d'administració general, subescala auxiliar, categoria auxiliar administratiu/va, subgrup de classificació
professional C2, a l'Ajuntament de Tortosa, amb expedient de referència 2018-RRH-C0502-000016; i en virtut
de l'atribució ostentada que estableix l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i l'article 53.1.i) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; s'ha nomenat com a personal funcionari interí, en la categoria d'auxiliar
administratiu/va, a temps complet, per raons expressament justificades a l'expedient de necessitat i urgència,
per ocupar transitòriament una plaça a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tortosa, a la
persona aspirant amb el següent DNI, per donar-se les circumstàncies que preveu l'apartat de l'article 10.1. del
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que s'especifica:

Sra. Maria José Valls Martorell, DNI, núm. *****944Y 10.1.a) TRLEBEP

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement i als efectes que correspongui.

Tortosa, 17 de febrer de 2021

Meritxell Roigé i Pedrola

Alcaldessa

(21.050.116)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VALLS

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió
de tres llocs de treball.

De conformitat amb el que disposa l'article 112 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa públic que per Decret d'Alcaldia núm.74/2021, de
18 de febrer, es va aprovar les bases específiques i la convocatòria per a la provisió pel sistema de concurs
específic de mèrits i capacitats, dels següents llocs de treball:

PF 1/2021 Un lloc auxiliar administratiu/va hisenda (Codi RLT 21109)

Règim funcionari / administració general/ auxiliar

Grup/Subgrup C2 /Nivell de destí 16/ Nivell específic 9

Jornada/horari : ordinària i segons calendari anual

Sou anual (2021): 21.344,76 euros

PF 2/2021 Un lloc de treball d'auxiliar administratiu/va OAC (Codi RLT 22123)

Règim funcionari / administració general/ auxiliar

Grup/Subgrup C2 /Nivell de destí 16/ Nivell específic 17

Jornada/horari : ordinària/ partit (1 dia setmanal) i segons calendari anual

Sou anual (2021): 24.352,80 euros / El lloc es susceptible de disposar de complement signatura delegada de
Secretaria ( màxim a 2021: 281,88 euros)

PF 3/2021 Un lloc de treball d'auxiliar administratiu/va urbanisme (Codi RLT 32015)

Règim funcionari / administració general/ auxiliar

Grup/Subgrup C2 /Nivell de destí 16/ Nivell específic 9

Jornada/horari : ordinària i segons calendari anual

Sou anual (2021): 21.344,76 euros

Les bases específiques que regularan aquestes provisions de llocs s'han publicat íntegrament en el tauler
d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Valls (https://seu.valls.cat/)

El termini d'admissió de sol·licituds per participar serà de quinze (15) dies hàbils comptats a partir de l'endemà
de la data de publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Valls, 18 de febrer de 2021

Jerónimo Rivas Gómez
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Secretari en funcions

(21.050.011)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VILADECANS

EDICTE sobre publicació al BOP de la convocatòria i les bases de selecció per a la cobertura definitiva
d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana adscrita a la Unitat de Promoció del Comerç i Turisme del Servei
d’Empresa i Innovació.

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17 de febrer de 2021, ha estat publicada la convocatòria
i les bases íntegres que han de regir el procés de selecció per a la cobertura definitiva una plaça de tècnic
mitjà, subgrup A2, de la plantilla de personal funcionari, de l'escala d'administració especial, Subescala Serveis
Especials, classe comeses especials, adscrita a la Unitat de Promoció de Comerç i Turisme, mitjançant sistema
de selecció de concurs oposició torn lliure.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la
publicació de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado (BOE).

Viladecans, 17 de febrer de 2021

Joana Sánchez Morillo

Tinenta d'alcalde de Recursos Humans, Organització i Sistemes d'Informació

(21.049.057)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VILADECANS

EDICTE sobre publicació al BOP de la convocatòria i les bases de selecció per a la cobertura definitiva
d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana, adscrita al Servei de Formació i Ocupació.

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 17 de febrer de 2021, ha estat publicada la convocatòria
i les bases íntegres que han de regir el procés de selecció per a la cobertura definitiva una plaça de tècnic
mitjà, subgrup A2, de la plantilla de personal funcionari, de l'escala d'administració especial, Subescala Serveis
Especials, classe comeses especials, adscrita al Servei de Formació i Ocupació, mitjançant sistema de selecció
de concurs oposició torn lliure.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la
publicació de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado (BOE).

Viladecans, 17 de febrer de 2021

Joana Sánchez Morillo

Tinenta d'alcalde de Recursos Humans, Organització i Sistemes d'Informació

(21.049.059)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS

EDICTE sobre publicació al BOPB de l'aprovació definitiva del Projecte bàsic de les obres de reparació i
estabilització del talús del marge esquerre de la riera de Gaià.

Mitjançant l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Viladecavalls, adoptat en la sessió de data 19
de novembre de 2020, s'ha aprovat inicialment el “Projecte bàsic de les obres de reparació i estabilització del
talús del marge esquerre de la riera de Gaià”. Dit acord ha estat elevat a definitiu mitjançant certificació emesa
pel secretari, en no haver-se presentat reclamacions.

L'edicte d'aprovació definitiva del Projecte s'ha publicat al BOPB en data 17 de febrer de 2021.

La qual cosa es posa en públic coneixement als efectes oportuns.

Viladecavalls, 18 de febrer de 2021

Francesca Berenguer Priego

Alcaldessa

(21.050.083)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VILANOVA DE BELLPUIG

ANUNCI sobre contractació de personal temporal urgent de reforç en tasques administratives.

A l'efecte de donar compliment al que preveu l'article 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 94.3 del Decret 214/1990, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fa pública la contractació amb
caràcter d'urgència en règim laboral i caràcter temporal del personal següent:

Per mitjà del Decret de l'Alcaldia número 16/2021 de data d'avui s'ha resolt contractar per màxima urgència,
amb caràcter temporal i a jornada de 14 hores setmanals, distribuïdes en 7 hores diàries el dilluns i divendres,
de 8:00 a 15:00 hores, del Sr. Enric Pons Murillo, com a administratiu, des del 1 de març al 10 de maig de
2021.

Vilanova de Bellpuig, 19 de febrer de 2021

M. Dolors Pascual Miquel

Alcaldessa

(21.050.139)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ANUNCI sobre aprovació definitiva de l'Ordenança cromàtica de les façanes en l'àmbit del Pla de millora
del nucli antic de Vilanova i la Geltrú.

De conformitat amb el que disposa l'article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, s'anuncia que en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona del dia 9 de juliol del 2012, s'ha publicat l'aprovació definitiva de l'Ordenança cromàtica de les
façanes ubicades en l'àmbit del pla de millora nucli antic

Vilanova i la Geltrú, 19 de febrer de 2021

Francesc Xavier Serra Albet

Regidor delegat d'Urbanisme, Habitatge i Projectes i Obres d'Urbanisme

(21.050.117)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ANUNCI sobre aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de la neteja a la via pública.

De conformitat amb el que disposa l'article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, s'anuncia que en el Butlleti Oficial de la Província de
Barcelona del dia 04 d'octubre de 2006, s'ha publicat l'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de la
neteja a la via pública.

Vilanova i la Geltrú, 19 de febrer de 2021

Marta Jofra Sora

Regidora delegada d'Espai Públic i Medi Ambient

(21.050.118)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS

EDICTE sobre aprovació de les bases específiques i convocatòria d'una plaça d'arquitecte/a del Consell
Comarcal de l'Alt Penedès en règim funcionarial d'interinitat.

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió de 4 de febrer de 2021, va aprovar les
bases específiques del procés selectiu pel sistema de concurs-oposició lliure, d'una plaça d'Arquitecte/a del
Consell Comarcal de l'Alt Penedès, vacant a la plantilla de personal funcionari del CCAP, en règim funcionarial
d'interinitat, tècnic superior, grup de classificació A1, adscrit/a a l'Oficina Tècnica del Consell Comarcal (exp.
núm. G4010-000001/2021), d'acord amb el detall següent:

NÚM.
CONVOCATÒRIA

DENOMINACIÓ GRUP SISTEMA
DE
SELECCIÓ

VINCLE TITULACIÓ

G4010-
000001/2021

Arquitecte/a A1 Concurs
Oposició
lliure

Personal
funcionari
interí

Formació universitària de Grau d'Arquitectura amb
el Máster universitari en aquesta mateixa
especialitat o Llicenciatura en Arquitectura o
equivalent

Igualment, es va aprovar convocar simultàniament el procés selectiu per a la provisió de la plaça de funcionari
interí esmentada.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de
l'última publicació al DOGC.

El text de les bases es troba publicat íntegrament en el BOPB, de 17 de febrer de 2021, i en l'apartat de
Recursos Humans de la seu electrònica del Consell Comarcal.

El text complet es pot consultar a: https://bop.diba.cat/anunci/2998815/aprovacio-de-les-bases-i-
convocatoria-d-una-placa-d-arquitecte-a-del-consell-en-regim-funcionarial-d-interinitat-consell-comarcal-de-
l-alt-penedes

Vilafranca del Penedès, 19 de febrer de 2021

Xavier Lluch i Llopart

President

(21.050.045)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA

ANUNCI sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2021.

Per Decret de Presidència 38/2021 de data 16 de febrer de 2021 es va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per
a l'exercici 2021, en els següents termes:

ADMINISTRACIÓ GENERAL

Grup Lloc de treball Quadre
Orgànic

Nivell
Destí

Règim
Jurídic

Forma de
Provisió

Dedicació Requisit per a
ocupar el lloc

Observacions

C2 Auxiliar
Administratiu/va

Att. usuari
Recaptació

 Laboral Concurs
oposició

TC GE. FP o
equivalent

Ocupada
personal
temporal

C1 Administratiu/va Intervenció
general

15 Funcionari/
ària interí/na

Concurs
oposició

TC Batxillerat o
equivalent

Ocupada
personal
temporal

BENESTAR SOCIAL I ATENCIÓ A LES PERSONES

Grup Lloc de treball Quadre
Orgànic

Nivell
Destí

Règim
Jurídic

Forma de
Provisió

Dedicació Requisit per a
ocupar el lloc

Observacions

A2 Tècnic/a
compartit/da
joventut

Joventut  laboral Concurs
oposició

TC Diplomatura o
Grau

Ocupada
personal
temporal

C2 Auxiliar
Administratiu/va

Atenció a
l’usuari/ària

 Laboral Concurs
oposició

TC GE. FP o
equivalent

Jubilació

SERVEIS TÈCNICS ESPECIALITZATS

Grup Lloc de treball Quadre
Orgànic

Nivell
Destí

Règim
Jurídic

Forma de
Provisió

Dedicació Requisit per a
ocupar el lloc

Observacions

A1 Enginyer/a
comarcal

Serveis
Tècnics

25 Funcionari /
ària

Concurs
oposició

TP Enginyeria Vacant
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A2 Tècnic/a
d’ensenyament

Serveis
Tècnics

 laboral Concurs
oposició.

TC Diplomatura o
Grau

Vacant

En compliment de l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local,
l'article 70 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
5/2015, de 30 d'octubre.

Puigcerdà, 19 de febrer de 2021

Roser Bombardó Bagaria

Presidenta

(21.050.031)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

DIPUTACIONS

DIPUTACIÓ DE GIRONA

ANUNCI pel qual es fa pública la signatura d'un conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de
Sales de Llierca.

La Diputació de Girona, en data 12 de febrer de 2021, i l'Ajuntament de Sales de Llierca, en data 4 de febrer
de 2021, han signat el conveni per a l'execució d'obres de tractament superficial asfàltic a diversos camins
municipals, el text del qual seguidament es transcriu als efectes previstos en l'article 110.3 de la Llei 26/2010,
de 2 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya:

“I. ENTITATS QUE INTERVENEN

Diputació de Girona, representada pel seu president, Miquel Noguer i Planas, assistit pel secretari general, Jordi
Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord de la Junta de Govern de 12 de gener de
2021.

Ajuntament de Sales de Llierca, representat pel seu alcalde president, Miquel Palomeras i Anglada, assistit per
la secretària de la corporació, Adriana Prat i Vilalta, en virtut de les facultats conferides per acord de Ple de 26
de novembre de 2020.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. Diversos camins del municipi de Sales de Llierca necessiten treballs de reparació o renovació del seu acabat
superficial, tasques que són difícils d'externalitzar, tant per la seva magnitud com per la inexistència
d'empreses especialitzades en tractament superficial.

2. La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l'ajut als municipis, especialment els més petits,
disposa d'un equip idoni per a aquests treballs, pel que, sense detriment de la tasca principal que és la
conservació de carreteres de la seva xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d'aquesta naturalesa.

3. Els treballs a realitzar en aquests carrers s'han avaluat principalment en les unitats següents:

- Doble tractament superficial:

Camí a Sales de Dalt: 5.643 m2

Camí de Monteia tram 1: 4.800 m2

- Triple tractament superficial:

Diverses zones en el tram amb aglomerat del camí Monteia: 800 m2

- Betum modificat per segellar esquerdes:

Accés a l'Ajuntament: 96 kg

4. El cost dels materials (lligants i àrids) a utilitzar, amb preus dels contractes de subministrament de la
Diputació de Girona, s'estimen en 12.406,04 euros.
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En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents

PACTES:

1. La Diputació de Girona i l'Ajuntament de Sales de Llierca realitzaran les obres de tractament superficial
asfàltic a diversos camins municipals amb la participació següent:

A càrrec de la Diputació de Girona:

- Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de l'element de càrrega.

A càrrec de l'Ajuntament de Sales de Llierca:

- Aportació dels materials mitjançant dipòsit previ del seu cost a la Tresoreria de la Diputació, segons es
manifesta en el punt 4t, és a dir, 12.406,04 euros.

- Disponibilitat d'un lloc d'aplegament situat a l'obra per descarregar les graves i aportació d'un element de
càrrega.

- Restitució de vores amb eliminació de mota vegetal, cunetes i drenatges i neteja del paviment si fos
necessari.

- Poda de vegetació en un gàlib de mínim de 5 metres en tota l'amplada dels camins a pavimentar.

2. Les xifres que consten en les manifestacions anteriors són aproximades, tant pel que fa als amidaments com
als preus per metre quadrat. Acabats els treballs, es regularitzarà l'aportació de l'Ajuntament, un cop coneguts
exactament els materials utilitzats a les obres.

3. La Diputació de Girona executarà les obres mitjançant el personal i la maquinària que consideri adients de
les brigades mòbils, sota la direcció tècnica de l'enginyer tècnic Bernat Mascaró i Mascaró, i en els terminis que
permetin les seves tasques de conservació de carreteres.

4. La vigència d'aquest conveni serà fins a l'execució dels treballs descrits en el pacte 1r i no podrà ser superior
a 4 anys, d'acord amb l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

I, en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen aquest conveni.”

Girona, 18 de febrer de 2021

Miquel Noguer i Planas

President

(21.050.050)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS, FUNDACIÓ PÚBLICA COMARCAL

ANUNCI sobre aprovació inicial d'un projecte.

La presidència per delegació del Centre Sanitari del Solsonès, FPC, en data 23 de febrer de 2021, ha dictat la
resolució d'aprovació inicial del projecte “Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum a l'edifici del Centre
Sanitari del Solsonès”, amb un pressupost d'execució per contracte de 61.829,56 € IVA inclòs.

De conformitat amb el que disposa l'article 235.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 37 del Decret 179/95, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, s'exposa al públic pel
termini de 30 dies a comptar des de la data de publicació al BOP, al DOGC i al tauler d'anuncis de l'entitat,
perquè es pugui examinar i s'hi puguin formular les reclamacions i al·legacions pertinents. En cas de no
presentar-se'n cap l'acord inicial d'aprovació esdevindrà definitiu.

Solsona, 23 de febrer de 2021

Ramon Costa i Guinó

President per delegació

(21.054.070)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 1 D’IGUALADA

EDICTE sobre judici verbal (exp. 224/2020).

Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Igualada

Paseo Verdaguer (cantonada c/ Lleida), 113 - Igualada CP.: 08700

TEL: 936938010

FAX: 936938034

E-MAIL: mixt1.igualada@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 224/2020

Sección: B

Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario

Parte demandante/ejecutante: DIVARIAN PROPIEDAD, S.A.

Procurador: M. Remei Puigvert Romaguera

Abogado: Josep Maria Español Moreda

Parte demandada/ejecutada: IG OCUPANTES PJ INDUSTRIA Nº 38 y Nº 40 ED INDUSTRIAL DE VILANOVA DEL
CAMI, Francisco GRANADO GALLARDO

Procurador: Marta Peña Ventura

Abogado: Marta Trias Guillen

Catherine Macías Prieto Letrada de la Administración de Justicia del Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº 1 de Igualada, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte codemandada IG OCUPANTES PJ INDUSTRIA Nº
38 y Nº 40 ED INDUSTRIAL DE VILANOVA DEL CAMI, habiéndose intentado la notificación de la Sentencia de
fecha 26/10/2020 y del Auto de rectificación de fecha 02/11/2020 en el domicilio de la finca objeto del
procedimiento, he acordado notificarle las citadas resoluciones por medio de este edicto a publicar en el DOGC.
A continuación se transcriben la cabecera y parte dispositiva de la Sentencia y del Auto de rectificación:

Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Igualada

Paseo Verdaguer (cantonada c/ Lleida), 113 - Igualada - C.P.: 08700

TEL.: 936938010

FAX: 936938034

EMAIL:mixt1.igualada@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0810242120208061973

Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 224/2020 -B

Materia: Juicios verbales arrendaticios y por precario

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:
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Para ingresos en caja. Concepto: 0765000027022420

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Igualada

Concepto: 0765000027022420

Parte demandante/ejecutante: DIVARIAN PROPIEDAD, S.A.

Procurador/a: M. Remei Puigvert Romaguera

Abogado/a: Josep Maria Español Moreda

Parte demandada/ejecutada: IG OCUPANTES PJ INDUSTRIA Nº 38 y Nº 40 ED INDUSTRIAL DE VILANOVA DEL
CAMI, Francisco GRANADO GALLARDO

Procurador/a: Marta Peña Ventura

Abogado/a: Marta Trias Guillen

SENTENCIA Nº 147/2020

Juez: Julio Manuel Ruiz Llario

Igualada, 26 de octubre de 2020

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. (...)

Segundo. (...)

Tercero.- (...)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. – (...)

SEGUNDO.- (...)

TERCERO.- (...)

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando la demanda formulada por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA DEBO DECLARAR Y
DECLARO haber lugar al desahucio por precario, REQUIRIENDO a los ignorados ocupantes y a D. FRANCISCO
GRANADO GALLARDO, a los efectos de que en legal plazo, deje libre, vacuo y expedita la vivienda sita PASAJE
DE LA INDUSTRIA Nº38 Y Nº40, EDIFICIO INDUSTRIAL de VILANOVA DEL CAMI, con imposición de las costas a
la demandada.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona,
mediante escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la
presente notificación (art. 458.1 LEC).

De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre “...todo el que pretenda
interponer recurso contra sentencia o auto que pongan fin al proceso o impidan su continuación, consignará
como DEPÓSITO. 50 euros si se trata de recurso de apelación....” De conformidad a la Instrucción 8/2009 de la
Secretaría General de la Administración de Justicia, la parte ingresante deberá especificar en el campo
concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso Código 02 Civil-Apelación “. Si el
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ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse
justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).

Así lo acuerda, manda y firma Don Julio Ruiz Llario, Juez del Juzgado de Primera Instancia e instrucción nº 1
de los de Igualada. DOY FE.

Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Igualada

Paseo Verdaguer (cantonada c/ Lleida), 113 - Igualada - C.P.: 08700

TEL.: 936938010

FAX: 936938034

EMAIL:mixt1.igualada@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0810242120208061973

Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 224/2020 -B

Materia: Juicios verbales arrendaticios y por precario

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0765000027022420

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Igualada

Concepto: 0765000027022420

Parte demandante/ejecutante: DIVARIAN PROPIEDAD, S.A.

Procurador/a: M. Remei Puigvert Romaguera

Abogado/a: Josep Maria Español Moreda

Parte demandada/ejecutada: IG OCUPANTES PJ INDUSTRIA Nº 38 y Nº 40 ED INDUSTRIAL DE VILANOVA DEL
CAMI, Francisco GRANADO GALLARDO

Procurador/a: Marta Peña Ventura

Abogado/a: Marta Trias Guillen

AUTO    

Juez que lo dicta: Julio Manuel Ruiz Llario

Lugar: Igualada

Fecha: 2 de noviembre de 2020

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. (...)

Segundo. (...)

Tercero. (...)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. (...)

Segundo. (...)
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PARTE DISPOSITIVA

Rectifico el error padecido en la redacción de la Sentencia nº 147/2020, de fecha 26/10/2020 donde dice “...
estimando la demanda formulada por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA...” debe decir “... estimando la
demanda formulada por DIVARIAN PROPIEDAD, S.A... ”.

MODO IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que
procedan, en su caso, contra la resolución originaria que ya quedaron indicados al ser notificada (art. 214.4
LEC y 267.8 LOPJ).

Los plazos para los recursos, si fueran procedentes, iniciarán nuevamente su cómputo desde el día siguiente a
la notificación de esta resolución (art. 215.5 LEC y 267.9 LOPJ).

Lo acuerdo y firmo.

El Juez

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

Igualada, 5 de febrero de 2021

La letrada de la Administración de justicia

(21.040.059)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE BADALONA (ANT. CI-1)

EDICTE sobre judici verbal (exp. 1257/2019).

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Badalona

Calle Francesc Layret, 101, 1a Planta - Badalona CP.: 08911

TEL: 934648601

FAX: 933843576

E-MAIL: civil1.badalona@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (250.2) (VRB) 1257/2019

Sección: A7

Sobre: Juicio verbal lph

Parte demandante/ejecutante: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE GOYA 13 DE BADALONA

Procurador: Montserrat Salgado Lafont

Abogado: Moisés Bejarano González

Parte demandada/ejecutada: SM IQBAL HOSSAIN

Mercè Valls Pruna, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Badalona,
hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada SM IQBAL HOSSAIN y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la
sentencia 261/20 de 2 de diciembe de 2020, por medio de este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
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la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

Badalona, 19 de enero de 2021

La letrada de la Administración de justicia

(21.022.009)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 32 DE BARCELONA

EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 764/2019).

Juzgado de Primera Instancia nº 32 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 9 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549432

FAX: 935549532

E-MAIL: instancia32.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Procedimiento ordinario 764/2019

Sección: A5

Sobre: Juicio ordinario (resto de casos)

Parte demandante/ejecutante: CONGELADOS Y ESPECIALIDADES BARRUFET, S.L.

Procurador: Ramon Jufresa Lluch

Abogado: Ramon Clapes Torrens

Parte demandada/ejecutada: JORDI RAMOS MARTÍ

Procurador:

Abogado:

Elena Luque Reyes Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 32 de
Barcelona, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada JORDI RAMOS MARTÍ y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la
sentencia recaída en este procedimiento por medio de este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.
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Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

Barcelona, 15 de febrero de 2021

La letrada de la Administración de justicia

(21.047.079)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 51 DE BARCELONA

EDICTE sobre judici verbal (exp. 65/2019).

Juzgado de Primera Instancia nº 51 de Barcelona (Familia)

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 5 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549451 FAX: 935549551

E-MAIL: instancia51.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (Régimen visita abuelos - 250.1.13) 65/2019 Sección: 5C

Parte demandada/ejecutada: ALBERTO ÁVALOS VARONA

María Teresa Tejero Blanco Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 51 de
Barcelona (Familia), hago saber que:

En éste órgano judicial se ha dictado la siguiente resolución: Sentencia n.º 127/20 de fecha 12/06/2020.

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada ALBERTO ÁVALOS VARONA y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la
citada resolución por medio de este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Barcelona, 22 de diciembre de 2020

La letrada de la Administración de justicia

(21.050.105)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 52 DE BARCELONA

EDICTE sobre judici verbal (exp. 318/2019).

Juzgado de Primera Instancia nº 52 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 11 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549452

FAX: 935549552

E-MAIL: instancia52.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (250.2) (VRB) 318/2019

Sección: A2

Sobre: Juicio verbal (resto de casos)

Parte demandante/ejecutante: JOSE MANUEL GARCIA CANTA

Procurador: Antonio Urbea Aneiros

Abogado: Yolanda Gomez Vilchez

Parte demandada/ejecutada: ERNESTO SOLER RIBATALLADA

Ester Olalde Zanuy Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 52 de
Barcelona, hago saber que:

SENTENCIA Nº 158/2020

En Barcelona, a 3 de noviembre de 2020.

Doña Remei Verges Cortit, Magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia n. º 52 de Barcelona suscribe
íntegramente la sentencia dictada por Marta Pérez Navarro, Jueza en prácticas del Juzgado de Primera
Instancia n. º 52 de Barcelona, en los autos de verbal núm. 318/2019 en reclamación de rentas promovido por
el procurador don Antonio Urbea Aneiros en nombre y representación de don JOSE MANUEL GARCIA CANTA, y
asistido por la letrada Yolanda Gómez Vílchez contra don ERNESTO SOLER RIBATALLADA en situación de
rebeldía procesal.

FALLO

Estimo la demanda presentada el procurador don Antonio Urbea Aneiros en nombre y representación de don
JOSE MANUEL GARCIA CANTA contra don ERNESTO SOLER RIBATALLADA y, en su virtud condeno al
demandado a pagar a la actora la cantidad de 6.300,00 euros, más los intereses legales que se devenguen
desde la interposición de la demanda hasta su efectivo pago. Se condena a los demandados al pago de las
costas.

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada ERNESTO SOLER RIBATALLADA y
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle
la citada resolución por medio de este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
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Provincial de Barcelona

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Barcelona, 14 de diciembre de 2020

El letrado de la Administración de justicia

(20.351.002)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 6 DE TERRASSA

EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 1348/2017).

Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Terrassa

Rambla Pare Alegre, 112 - Terrassa CP.: 08224

TEL: 936932976

FAX: 936932956

E-MAIL: instancia6.terrassa@xij.gencat.cat

Juicio: Procedimiento ordinario 1348/2017

Sección: F

Sobre: Jurisdicción voluntaria derecho familia (títulos iv y vii libro cc) y otros de familia

Parte demandante/ejecutante: JUANA CARRERAS FABIAN

Procurador: Roser Llonch Trias

Abogado: GEMMA REINON TARDAGUILA

Parte demandada/ejecutada: SANDRO RAMON MESA CUEVAS

Rosa Anna Castillo Picas Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de
Terrassa, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada SANDRO RAMON MESA CUEVAS y
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle
la sentencia dictada por medio de este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y General
de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la
protección de datos.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero deasuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
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la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio delas responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

Terrassa, 15 de octubre de 2020

La letrada de la Administración de justicia

(20.290.043)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 9 DE TERRASSA

EDICTE sobre judici exequàtur (exp. 287/2020).

Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Terrassa

Rambla Pare Alegre, 112 - Terrassa CP.: 08224

TEL: 938564664

FAX: 938564665

E-MAIL: instancia9.terrassa@xij.gencat.cat

Juicio: Exequátur 287/2020

Sección: B

Sobre: Recon. y ejecución resoluciones extranjeras (familia)

Parte demandante/ejecutante: Ewan Szafranska

Procurador: M. Agnes Dagnino Puig

Abogado:

Parte demandada/ejecutada: Daniel Bogumil Szafranski

Procurador:

Abogado:

Maria Campo Cid Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Terrassa,
hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Daniel Bogumil Szafranski y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la
citada resolución por medio de este edicto.

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Barcelona

El recurso lo debe interponer mediante un escrito que debe presentar en este Órgano dentro del plazo de
VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación, en el que debe exponer las alegaciones en que
base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Además, debe
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la
DA 15ª de la LOPJ reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre. Sin estos requisitos no se le admitirá la
impugnación (arts. 458.1 y 2 LEC).

La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

Este edicto cumple los criterios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración
de Justicia establecidos en los arts. 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la
Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos
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en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de
esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de
la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con
la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el
uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales).

Terrassa, 13 de enero de 2021

El letrado de la Administración de justicia

(21.049.075)
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ANUNCIS DIVERSOS

GALÉMORENO, SCCL

ANUNCI sobre dissolució i liquidació de la Societat.

A l'Assemblea General i Universal de socis de l'entitat “Galémoreno, Societat Cooperativa Catalana Limitada”,
celebrada el dia 30 de novembre de 2020 al domicili social de la cooperativa, es van adoptar per unanimitat els
següents acords:

- Dissolució i simultània liquidació de l'entitat.

- Cessament dels membres del Consell Rector i nomenament del liquidador, Sr. Ignasi Gale Turró.

- Adopció de l'acord de liquidació de l'entitat i aprovació del Balanç final de liquidació.

El projecte de distribució estableix que l'actiu sobrant serà distribuït entre els socis d'acord amb la seva
participació.

Barcelona, 30 de novembre de 2020

Ignasi Gale Turró

Liquidador

(21.053.024)
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	21.053.082 - RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2021, de provisió de places de personal acadèmic contractat -catedràtic contractat- en torn de promoció interna de la Universitat Pompeu Fabra, en règim de contractació laboral  (convocatòria núm. 2020_19).

	Universitat de Lleida
	21.053.080 - RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021, per la qual es convoquen processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador, en el marc del Pla Serra Húnter.



	Anuncis de la Generalitat de Catalunya
	Departament d'Interior
	21.049.087 - ANUNCI de notificació en procediment d'acord d'iniciació d'expedients sancionadors per infraccions de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana o de salut pública.

	Departament d'Educació
	21.050.025 - RESOLUCIÓ EDU/455/2021, de 18 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2021, d'Era Val d'Aran.
	21.050.025 - RESOLUCION EDU/455/2021, de 18 de hereuèr, pera quau se convòquen es pròves d'accès de caractèr generau as ensenhaments esportius que condusissen ara obtencion des titolacions oficiaus de tecnic/a esportiu/iva e tecnic/a superior/a esportiu/iva e as formacions esportives de nivèus 1 e 3, corresponentes ar an 2021, dera Val d'Aran.
	21.050.027 - RESOLUCIÓ EDU/456/2021, de 17 de febrer, per la qual s'autoritza la modificació de la denominació específica del centre educatiu privat Cultura Pràctica, de Terrassa.
	21.050.029 - RESOLUCIÓ EDU/457/2021, de 17 de febrer, per la qual s'autoritza el canvi de titular del centre educatiu privat Crea Nova, Creativitat i Innovació, de Sant Cugat del Vallès.

	Departament de Territori i Sostenibilitat
	21.043.016 - ANUNCI d'informació pública sobre la revisió anticipada d’ofici de l’autorització ambiental d’una activitat porcina, de l’empresa Serra Ortonoves, Pellicer Vidal, CB, al terme municipal de Coll de Nargó (exp. L1RA180612).
	21.049.013 - ANUNCI de notificació en procediment sancionador ferroviari.
	21.050.108 - ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud d'autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental d'una activitat de tractament d’aigües residuals, promoguda per Sala de Desfer i Magatzem Frigorífic J. Viñas, SA, al terme municipal de Vic (exp. B1AAI200282).
	21.050.109 - ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud de modificació substancial de l’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental d'una activitat de fabricació de taps d’alumini, promoguda per Axilone Metal, SAU, al terme municipal de Sant Pere de Torelló (exp. B1CS190304).
	21.053.091 - ANUNCI d'informació pública sobre una sol·licitud d'autorització d'ocupació del domini públic maritimoterrestre per a l'ancoratge de 10 contenidors (<i>containers</i>) per a l'envelliment de vi, al fons marí, al terme municipal de Roses (exp. ZMT2020-00324-G).
	Agència Catalana de l'Aigua
	21.033.069 - ANUNCI d’informació pública (ref. ACA_2017_EXP_ACA002ACON_00000020).
	21.050.007 - ANUNCI d’informació pública (ref. ACA_2019_EXP_ACA002NOVA_00000063).


	Departament d'Empresa i Coneixement
	21.042.024 - RESOLUCIÓ EMC/486/2021, de 7 de febrer, per la qual s'atorga a l'empresa Parc Eòlic Solans, SL, la modificació de la declaració d'utilitat pública del parc eòlic Solans, als termes municipals de Llardecans i la Granadella.

	Altres ens
	Consorci de l'Habitatge de Barcelona
	21.049.089 - ANUNCI d’ampliació del termini de presentació de l’inici d’obres i la sol·licitud de subvenció de la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l’any 2020 (ref. BDNS 522803).

	Salut Catalunya Central
	21.047.088 - ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria per cobrir una plaça de metge/essa adjunt/a de medicina interna.



	Anuncis de l'Administració local
	Ajuntaments
	Ajuntament d'Aiguaviva
	21.050.013 - ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria i les bases per proveir una plaça de personal de neteja a l'Ajuntament d'Aiguaviva (exp. X2020001030 - 1470-000002-2020).

	Ajuntament de Badia del Vallès
	21.050.114 - ANUNCI sobre aprovació inicial de l'oferta pública d'ocupació de caràcter parcial.

	Ajuntament de Banyoles
	21.050.134 - EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte de reparació dels danys causats pel temporal Glòria a la riera Canaleta i a l'entorn del pont de la ronda Canaleta.

	Ajuntament de Barberà del Vallès
	21.050.124 - ANUNCI sobre convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball del lloc de treball de tècnic/a superior (codi de la convocatòria bp21 / 001).

	Ajuntament de Begur
	21.050.023 - ANUNCI sobre aprovació de l’oferta pública d'ocupació per a l’any 2021 (exp. 400/2021).

	Ajuntament de Bellver de Cerdanya
	21.050.137 - EDICTE sobre licitació del concurs en dues fases, amb intervenció de jurat, per a la contractació dels serveis d'arquitectura, relacionats amb la redacció del Projecte executiu i direcció d'obres d'un nou pavelló poliesportiu a Bellver de Cerdanya.
	21.050.136 - EDICTE sobre licitació de la concessió demanial d'ús privatiu d'un bé de domini públic per a la instal·lació, manteniment i explotació d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics a Bellver de Cerdanya.

	Ajuntament del Bruc
	21.050.129 - ANUNCI sobre requeriment relatiu a vehicle abandonat.

	Ajuntament de Caldes de Montbui
	21.050.122 - EDICTE relatiu a la publicació al BOPB de l'Anunci de l'aprovació definitiva de les bases per a la concessió de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desfavorits.

	Ajuntament de Calella
	21.050.123 - ANUNCI sobre provisió de places.
	21.050.127 - ANUNCI sobre nomenament de personal funcionari.

	Ajuntament de Cambrils
	21.050.014 - EDICTE sobre aprovació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions a entitats i persones per a projectes i activitats d'interès ciutadà.

	Ajuntament de Canovelles
	21.049.012 - ANUNCI sobre l'oferta pública d'ocupació de personal funcionari i laboral de l'any 2021.

	Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
	21.050.004 - ANUNCI sobre aprovació de les bases reguladores que regiran el procés selectiu per formar la convocatòria del concurs de mobilitat horitzontal per a la provisió d'una plaça de sergent de la Policia Local de Castell-Platja d’Aro.

	Ajuntament de Cervelló
	21.050.091 - EDICTE sobre aprovació definitiva de la plantilla de personal per a l'exercici de 2021.

	Ajuntament de Figueres
	21.050.089 - ANUNCI col·lectiu que afecta els ajuntaments de Figueres i de Vilafant i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà sobre la publicació al BOPG de la modificació d’uns articles dels Estatuts actualment vigents de la societat Figueres de Serveis, SA (exp. SECE2020000043).

	Ajuntament de Llambilles
	21.050.038 - EDICTE sobre aprovació inicial de les bases reguladores del procediment de concessió directa de subvencions per a productes de primera necessitat i per al subministrament de serveis bàsics (COVID-19) (exp. X2021000021).

	Ajuntament de Mont-roig del Camp
	21.050.001 - ANUNCI sobre aprovació de les bases generals dels processos selectius que es convoquin en execució del procés extraordinari d’estabilització.
	21.054.011 - ANUNCI sobre modificació del Decret d’Alcaldia 2021-0211, de 8 de febrer de 2021, d’aprovació de les bases específiques i convocatòria pública del procés selectiu, mitjançant oposició, per a la constitució d’una borsa de treball d’administratius/ives de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a les substitucions i urgència dels empleats públics de l’Ajuntament.

	Ajuntament del Morell
	21.050.028 - ANUNCI sobre aprovació inicial de l’Ordenança municipal de protecció, benestar i convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana del Morell.

	Ajuntament d'Olesa de Montserrat
	21.050.049 - ANUNCI sobre aprovació de les bases específiques i convocatòria del procés selectiu per proveir en propietat una plaça de tècnic/a superior de Promoció Econòmica.

	Ajuntament de Sant Feliu de Codines
	21.049.065 - ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria del procés selectiu per donar cobertura urgent al lloc de treball d’operari/ària de neteja viària així com per a la creació d’una borsa de treball per cobrir temporalment eventuals places vacants o substitucions.

	Ajuntament de Sant Gregori
	21.050.132 - ANUNCI sobre publicació al BOPG de l'aprovació de les bases reguladores i l'obertura de convocatòria per a la concessió d'ajuts a famílies vulnerables de Sant Gregori, mitjançant targeta moneder (exp. X2020002880 - 2864-000068-2020).

	Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
	21.050.112 - ANUNCI sobre aprovació definitiva de l'Ordenança de subvenció de llibres de text.

	Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
	21.050.009 - ANUNCI sobre aprovació de les bases que han de regir el procés de selecció per concurs de mèrits lliure per a la provisió del lloc de treball temporal d'un peó de la brigada municipal.

	Ajuntament de Sant Just Desvern
	21.048.066 - EDICTE sobre pròrroga excepcional de nomenament interí per raó de màxima urgència de dos agents de la Policia Local (ref. PER 2020 184 53).

	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
	21.054.055 - ANUNCI sobre publicació al BOPB de les bases i la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs oposició lliure, en règim d'interí/ina, d'una plaça d'inspector/a de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts.

	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
	21.054.016 - ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores per a la sol·licitud i justificació i atorgament d'ajuts econòmics per a autònoms/autònomes i microempreses afectades per la COVID-19.

	Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
	21.050.018 - ANUNCI sobre nomenaments de personal funcionari de carrera.

	Ajuntament de Soses
	21.053.011 - EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació PAU-13.

	Ajuntament de Teià
	21.050.024 - ANUNCI pel qual es fa pública la nul·litat de l'Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat a Teià.

	Ajuntament de Tordera
	21.050.092 - ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d'una plaça de tècnic/a d'administració general (TAG), de l'escala d'administració general, subescala tècnica, en règim de personal funcionari de carrera, mitjançant concurs oposició lliure.

	Ajuntament de Tortosa
	21.050.116 - ANUNCI sobre nomenament de personal funcionari interí.

	Ajuntament de Valls
	21.050.011 - ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de tres llocs de treball.

	Ajuntament de Viladecans
	21.049.057 - EDICTE sobre publicació al BOP de la convocatòria i les bases de selecció per a la cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana adscrita a la Unitat de Promoció del Comerç i Turisme del Servei d’Empresa i Innovació.
	21.049.059 - EDICTE sobre publicació al BOP de la convocatòria i les bases de selecció per a la cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana, adscrita al Servei de Formació i Ocupació.

	Ajuntament de Viladecavalls
	21.050.083 - EDICTE sobre publicació al BOPB de l'aprovació definitiva del Projecte bàsic de les obres de reparació i estabilització del talús del marge esquerre de la riera de Gaià.

	Ajuntament de Vilanova de Bellpuig
	21.050.139 - ANUNCI sobre contractació de personal temporal urgent de reforç en tasques administratives.

	Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
	21.050.117 - ANUNCI sobre aprovació definitiva de l'Ordenança cromàtica de les façanes en l'àmbit del Pla de millora del nucli antic de Vilanova i la Geltrú.
	21.050.118 - ANUNCI sobre aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de la neteja a la via pública.


	Consells Comarcals 
	Consell Comarcal de l'Alt Penedès
	21.050.045 - EDICTE sobre aprovació de les bases específiques i convocatòria d'una plaça d'arquitecte/a del Consell Comarcal de l'Alt Penedès en règim funcionarial d'interinitat.

	Consell Comarcal de la Cerdanya
	21.050.031 - ANUNCI sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2021.


	Diputacions
	Diputació de Girona
	21.050.050 - ANUNCI pel qual es fa pública la signatura d'un conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Sales de Llierca.


	Altres organismes
	Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal
	21.054.070 - ANUNCI sobre aprovació inicial d'un projecte.



	Anuncis de l'Administració de justícia 
	Jutjats de Primera Instància i Instrucció 
	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 d’Igualada
	21.040.059 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 224/2020).

	Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Badalona (ant. CI-1)
	21.022.009 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 1257/2019).

	Jutjat de Primera Instància núm. 32 de Barcelona
	21.047.079 - EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 764/2019).

	Jutjat de Primera Instància núm. 51 de Barcelona
	21.050.105 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 65/2019).

	Jutjat de Primera Instància núm. 52 de Barcelona
	20.351.002 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 318/2019).

	Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Terrassa
	20.290.043 - EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 1348/2017).

	Jutjat de Primera Instància núm. 9 de Terrassa
	21.049.075 - EDICTE sobre judici exequàtur (exp. 287/2020).



	Anuncis diversos
	Galémoreno, SCCL
	21.053.024 - ANUNCI sobre dissolució i liquidació de la Societat.





