
Sumari

DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2519/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de la Secuita i de Vallmoll.

RESOLUCIÓ PRE/2520/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de la Selva del Camp i del Morell.

RESOLUCIÓ PRE/2521/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de Tivissa i de Ginestar.

RESOLUCIÓ PRE/2522/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de Ginestar i de Rasquera.

RESOLUCIÓ PRE/2523/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals del Catllar i de Vespella de Gaià.

RESOLUCIÓ PRE/2524/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de Llavorsí i de Vall de Cardós.

RESOLUCIÓ PRE/2525/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals d'Arsèguel i d'Estamariu.

RESOLUCIÓ PRE/2526/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de l'Escala i de Ventalló.

RESOLUCIÓ PRE/2527/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de Bàscara i de Pontós.

RESOLUCIÓ PRE/2528/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de Gelida i de Sant Sadurní d'Anoia.

RESOLUCIÓ PRE/2529/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de Cabrils i d'Òrrius.

RESOLUCIÓ PRE/2530/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de les Cabanyes i de Vilobí del Penedès.

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
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DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2512/2020, de 5 d'octubre, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic de la Modificació
núm. 11 del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació amb l'ajust dels paràmetres d'edificació i
localització de les edificacions i instal·lacions d'interès públic, al terme municipal d'Alguaire (exp. U18/054 –
OTAALL20180119).

RESOLUCIÓ TES/2513/2020, de 9 d'octubre, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic del Pla especial
urbanístic autònom del projecte constructiu del dipòsit de reserva de 2.000 m3 de l'ETAP del sistema
d'abastament d'aigua en alta Bages Llobregat, al terme municipal de Sallent (exp. OTAACC20190088).

EDICTE de 7 d'octubre de 2020, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al
municipi de Sant Feliu de Guíxols.

EDICTE de 9 d'octubre de 2020, sobre un acord de la Comissió de Territori de Catalunya referent al PDU
d'activitat econòmica del Baix Llobregat Nord.

CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Edicte de 8 de setembre de 2020, sobre un acord de la Comissió de Territori de
Catalunya referent al Pla director urbanístic de les Vies Blaves Barcelona (DOGC núm. 8225, de 15.9.2020).

DEPARTAMENT DE CULTURA

RESOLUCIÓ CLT/2535/2020, de 14 d'octubre, de delegació de competències de la persona titular del
Departament de Cultura en diversos òrgans del Departament.

RESOLUCIÓ CLT/2536/2020, de 14 d'octubre, per la qual es deixa sense efecte parcialment la Resolució
CLT/761/2019, de 19 de març, de delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General del
Departament de Cultura en diversos òrgans del Departament.

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ORDRE TSF/174/2020, de 13 d'octubre, del Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de
Catalunya.

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/2516/2020, de 6 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del
Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria extraordinària dels
ajuts per a la restauració del potencial forestal i per a la xarxa viària per a la gestió dels boscos en finques de
titularitat privada malmesa pel temporal Glòria que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/1017/2020,
d'11 de maig (ref. BDNS 505679).

RESOLUCIÓ ARP/2517/2020, de 9 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del
desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya
2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2020 (ref. BDNS 528029).

CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL
RESOLUCIÓ ARP/2518/2020, de 6 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del
Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts de minimis
per a les reforestacions i producció de tòfona en finques de titularitat privada per a l'any 2020, que es va fer
pública mitjançant la Resolució ARP/847/2020, de 8 d'abril, corresponent a les reforestacions i producció de
tòfona (ref. BDNS 502490).
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

RESOLUCIÓ PDA/2515/2020, de 13 d'octubre, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants
admeses i excloses de la convocatòria del procés de selecció per proveir 3 places del cos de titulació superior
de la Generalitat de Catalunya, inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica (grup A, subgrup A1)
(núm. de registre de la convocatòria 238).

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT DE GIRONA
RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2020, per la qual es convoca a concurs d'accés una plaça de cossos docents
universitaris (catedràtic/a d'universitat) (promoció interna).

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE SALUT

ANUNCI de notificació en procediment de citació a termini d'interessats en relació amb la liquidació de taxes.

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2473/2020, de 4 de setembre, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental BAAD070063 de l’empresa SEAT, SA, d’una activitat de fabricació d’automòbils,
instal·lacions per al tractament de superfícies de metalls i plàstics i instal·lacions de combustió, al terme
municipal de Martorell (exp. B1CNS190805).

RESOLUCIÓ TES/2474/2020, de 4 de setembre, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental TA20080003 de l’empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA, d’una activitat de
centre de tractament fisicoquímic de residus perillosos i no perillosos, valorització i centre de transferència de
residus, al terme municipal de la Canonja (exp. T1CNS190168).

RESOLUCIÓ TES/2475/2020, de 4 de setembre, per la qual es considera no substancial la modificació
comunicada per l’empresa Alier, SA, d’una activitat de fabricació de paper, al terme municipal de Rosselló (exp.
L1CNS180443).

RESOLUCIÓ TES/2476/2020, de 15 de setembre, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental G1RP140041 atorgada a l’empresa Sarval Bio-Industries, SLU, abans Sysfeed, SLU, per
a l’activitat de transformació de productes carnis ubicada al terme municipal de Sant Joan les Fonts (exp.
G1CNS200031).

RESOLUCIÓ TES/2478/2020, de 6 d’octubre, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals
qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la sisena convocatòria de l’any 2020 per obtenir el
certificat d’aptitud professional per a l’exercici de l’activitat de conductor i conductora professional de
determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera.

EDICTE de 9 d’octubre de 2020, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala els dies per a la
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redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del Projecte CG-
12058 “Conservació extraordinària. Ponts i estructures. Rehabilitació del pont de la carretera C-252 sobre el
riu Ter, del PK 10+700 a l’11+300. Tram: Ultramort-Verges”, dels termes municipals d’Ultramort i de Verges.

ANUNCI d'informació pública sobre la revisió anticipada d’ofici de l'autorització ambiental d'una activitat
porcina, al terme municipal d’Almacelles (exp. L1RA180745).

ANUNCI d'informació pública sobre la revisió anticipada d’ofici de l’autorització ambiental de l'activitat industrial
d’un dipòsit controlat de residus no perillosos, del Consell Comarcal de les Garrigues, al terme municipal de la
Granadella (exp. L1RA190274).

ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud de revisió anticipada a instància de part de la llicència
ambiental d'una activitat de gestió de residus no perillosos, promoguda per l’empresa Bures Profesional, SA, al
terme municipal de Vilablareix (exp. G2BRA160120).

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
ANUNCI d'informació pública del lloc, el dia i l'hora per a la redacció d'actes prèvies a l'ocupació de les finques
afectades per l'execució del "Projecte constructiu per a la instal·lació de 9 piezòmetres (en 8 emplaçaments) a
la província de Tarragona: Valls, Cambrils, Rocafort de Queralt, Alforja, Vandellòs i l'Ametlla de Mar (Alt Camp,
Baix Camp, Conca de Barberà i Baix Ebre)".

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
ANUNCI de notificació en procediment relatiu a diversos actes administratius dictats en expedients
sancionadors.

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

ANUNCI d’informació pública sobre l’atorgament de l’autorització d’activitat extractiva de recurs de la secció A)
i del procediment d’avaluació d’impacte ambiental al terme municipal de Cervià de Ter.

DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

EDICTE de 8 d'octubre de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual
s'estableixen els criteris i el procediment per a la selecció de personal funcionari interí per a la cobertura de
llocs de treball vacants a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms.

ALTRES ENS

CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL
ANUNCI sobre convocatòria oberta d'oferta pública d'ocupació.

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'AMPOSTA
ANUNCI sobre aprovació de la modificació del Reglament de la Policia Local d'Amposta.

ANUNCI sobre aprovació de la modificació de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament d'Amposta.
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AJUNTAMENT D'AVINYONET DEL PENEDÈS
ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció de lloc de treball
d'assistent/a del consultori mèdic municipal.

AJUNTAMENT DE BALSARENY
EDICTE sobre aprovació de les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions per a la promoció
del comerç local.

AJUNTAMENT DE BANYOLES
EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte tècnic per a la millora de la instal·lació de climatització P3 i sala
d'actes PB al Museu Darder de Banyoles.

AJUNTAMENT DE BOTARELL
ANUNCI sobre aprovació definitiva de les bases de les beques de menjador i de l'excel·lència acadèmica.

AJUNTAMENT DE BREDA
ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte de consolidació de façanes i cobertes de part dels edificis del
claustre (exp. 2398-000001-2020).

AJUNTAMENT DEL BRUC
ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria per al procés selectiu del concurs oposició lliure per a la
constitució d'una borsa d'educadors/ores per a l'escola bressol municipal.

AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI
ANUNCI sobre convocatòria de procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tresorer/a (exp. 2020/988).

ANUNCI sobre convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic/a auxiliar d'esports (exp.
2020/629).

ANUNCI sobre convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'oficial 2a de promoció interna
(exp. 2020/6120).

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA
EDICTE sobre modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l'any 2020.

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
ANUNCI sobre aprovació definitiva sense al·legacions de bases per a la concessió d'ajuts a la contractació i
nova implantació d'activitats comercials.

ANUNCI sobre aprovació definitiva sense al·legacions de bases per a la concessió de subvencions per al
manteniment i represa de les activitats comercials.

ANUNCI sobre aprovació definitiva de l'establiment del servei de la piscina municipal.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
ANUNCI sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obra municipal ordinària.

ANUNCI sobre aprovació inicial d'una modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana.

AJUNTAMENT DE GAVÀ
ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores específiques de subvencions, en règim de concurrència
no competitiva, per al foment de l’ocupació i la millora de l'ocupabilitat mitjançant l'autoocupació i la creació de
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micropimes, pimes i iniciatives d'economia social.

ANUNCI sobre aprovació de la modificació d'unes bases reguladores per a l'atorgament de premis.

AJUNTAMENT DE GIMENELLS I EL PLA DE LA FONT
EDICTE sobre aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal núm. 22, reguladora de la gestió
dels residus de la construcció.

AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA
EDICTE sobre aprovació definitiva de la Memòria valorada per a l'arranjament dels camins afectats pels danys
dels aiguats (DANA).

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic de govern i administració de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

AJUNTAMENT DE LES
EDICTE sobre aprovació definitiva d'un projecte tècnic.

AJUNTAMENT DE MANLLEU
ANUNCI sobre aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball.

AJUNTAMENT DE MASSANES
EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de
prevenció d'incendis, de les parcel·les interiors i zones verdes del terme municipal de Massanes, PINU.

AJUNTAMENT DE MATADEPERA
ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal de Matadepera.

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
ANUNCI sobre aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de vehicles i
vianants amb el seu annex 1 del quadre de sancions.

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC
EDICTE sobre aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la protecció i tinença d'animals de
Montcada i Reixac (exp. 3/2020/OERM).

EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte de restauració de la Torre de l'Aigua i annexos, Casa de les Aigües
de Montcada i Reixac (exp. 12/2020/PROJECT).

AJUNTAMENT DE MUNTANYOLA
ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte executiu per a la construcció d'un nou CEIP.

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS
ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2020 (exp. 2906/2020).

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR
EDICTE sobre publicació de l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de la Pobla de Segur, 2020.

AJUNTAMENT DE RIBERA D'URGELLET
ANUNCI sobre aprovació inicial de Pla especial per implantar un circuit de motocròs per a ús propi.
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AJUNTAMENT DE SALLENT
ANUNCI sobre aprovació definitiva de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions adreçades a les
activitats de promoció de comerç fora de l'àmbit de Llei de barris de Sallent.

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA
EDICTE sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2020.

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES
EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació puntual del Pla parcial SUD-08 Can Margarit, respecte a la
regulació de la subclau 8m1.

EDICTE sobre resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la quota 2 de les obres d'urbanització del polígon
industrial Sesrovires.

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
ANUNCI de correcció d'errades a l'Anunci d'aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de COMU SQV,
SL, i publicació íntegra (DOGC núm. 8027, de 19.12.2019).

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
ANUNCI sobre convocatòria i bases per a la constitució d'una borsa de treball de monitors d'esports.

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS
ANUNCI sobre contractació temporal a temps complet, en la modalitat d'interinitat, per cobrir una vacant.

AJUNTAMENT DE SENTMENAT
ANUNCI sobre aprovació de les bases de selecció per a la provisió de tres places d'agent de la Policia Local pel
sistema de concurs oposició lliure (exp. 1916/2020).

AJUNTAMENT DE TARRAGONA
ANUNCI sobre aprovació definitiva de la disposició addicional quarta d'assistència i convocatòria telemàtica de
les sessions i votació remota per mitjans electrònics.

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT
ANUNCI sobre aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6, taxa per ocupacions del
subsol, el sòl i la volada de la via pública.

ANUNCI sobre aprovació provisional de la imposició de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues i l'Ordenança fiscal núm. 9, que la regula.

ANUNCI sobre aprovació provisional de l'Ordenança fiscal núm. 13, taxa reguladora d'ocupacions en terrenys
d'ús públic.

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ
ANUNCI sobre selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per a la cobertura d'una
plaça corresponent al lloc de treball d'operari/ària de l'àrea de manteniment i activitats, jardiner/a, en règim
laboral fix, i la constitució d'una borsa de treball (exp. D103.1-11/2020).

AJUNTAMENT DE VILADECANS
EDICTE sobre aprovació de la relació provisional de persones admeses dels concursos per a la provisió de
diversos llocs de treball de cap d'unitat.

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
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ANUNCI sobre publicació en el BOPB de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de Serveis
d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM.

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
ANUNCI sobre aprovació de la relació de llocs de treball, exercici 2020.

DIPUTACIONS

DIPUTACIÓ DE GIRONA
ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores del concurs dels programes pedagògics i divulgatius,
Això Pinta Bé.

ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

SECCIÓ TERCERA DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
DE CATALUNYA
ANUNCI sobre admissió a tràmit d'un recurs (exp. 262/2020).

AUDIÈNCIES PROVINCIALS

SECCIÓ PRIMERA CIVIL DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
EDICTE sobre recurs d'apel·lació (rotlle 587/2019).

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE MANRESA
EDICTE sobre judici verbal (exp. 527/2019).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 3 D’IGUALADA
EDICTE sobre procediment de judici verbal (exp. 85/2017).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE MOLLET DEL VALLÈS
EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 12/2018).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 7 DE GAVÀ
EDICTE sobre judici verbal (exp. 631/2017).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE BADALONA (ANT. CI-1)
EDICTE sobre procediment precari (exp. 58/2019).

EDICTE sobre judici verbal (exp. 1356/2019).
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JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE BARCELONA
EDICTE sobre judici verbal (exp. 406/2017).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE GIRONA (ANT. IN-1)
EDICTE sobre judici verbal (exp. 836/2018).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 10 DE BARCELONA
EDICTE sobre judici verbal (exp. 451/2018).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 15 DE BARCELONA
EDICTE sobre judici d'exequàtur (exp. 314/2019).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 19 DE BARCELONA
EDICTE sobre judici exequàtur (exp. 609/2019).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 2 DE BADALONA (ANT. CI-2)
EDICTE sobre judici verbal (exp. 1025/2018).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 2 DE TARRAGONA
EDICTE sobre judici verbal (exp. 971/2018).

EDICTE sobre judici verbal (exp. 810/2018).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 3 DE LLEIDA (ANT. IN-3)
EDICTE sobre judici verbal (exp. 66/2020).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 39 DE BARCELONA
EDICTE sobre judici verbal (exp. 575/2018).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 41 DE BARCELONA
EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 708/2017).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 5 DE REUS
EDICTE sobre judici verbal (exp. 833/2017).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 7 DE GRANOLLERS
EDICTE sobre judici verbal (exp. 947/2019).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 7 DE TARRAGONA
EDICTE sobre judici verbal (exp. 1219/2017).

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 8 DE TARRAGONA
EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 1233/2016).

JUTJATS SOCIALS

JUTJAT SOCIAL NÚM. 27 DE MADRID
EDICTE sobre procediment d'acomiadaments i cessaments en general (exp. 810/2020).
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JUTJATS DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA

JUTJAT DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA NÚM. 1 DE TARRAGONA
EDICTE sobre procediment de modificació de mesures (exp. 82/2019).

ANUNCIS DIVERSOS

CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE TARRAGONA

ANUNCI sobre exposició pública del pressupost d'ingressos, despeses i inversions per a l'exercici 2021.

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA

ANUNCI sobre convocatòria pública del Programa Xpande, Apoyo a la Expansión Internacional de la Pyme.

LA FRATERNAL, SCCL, EN LIQUIDACIÓ

ANUNCI sobre dissolució de la Cooperativa.
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2519/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de la Secuita i de Vallmoll.

Els dies 26 de novembre de 2018 i 6 d'agost de 2020 els plens dels ajuntaments de la Secuita i de Vallmoll van
aprovar, respectivament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, la delimitació efectuada el dia 11 de juliol de 2018 per les comissions municipals de delimitació
respectives. Aquesta delimitació forma part del procés d'elaboració del Mapa municipal de Catalunya, previst en
l'article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.

D'acord amb l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments de la Secuita i de Vallmoll que es descriu a
continuació i incorporar-la als mapes municipals corresponents:

 

Fita 1: se situa al nord-est de la partida de Plana de Company, a uns vuitanta metres al sud-oest del camí de
les Gunyoles a Vallmoll. Aquesta fita és també comuna al terme municipal dels Garidells. Les coordenades UTM
ETRS89 31T són: X: 352669,9 i Y: 4564827,6.

 

Fita 2: se situa als Garràfols, a uns cinc metres al nord-oest del marge nord-oest del camí d'entrada a la
urbanització Garràfols. La línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona és la recta compresa entre
totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 353060,0 i Y: 4565334,7.

 

Fita 3: se situa al Bogatell, a uns nou metres al sud-est del marge sud-est del camí vell de Tarragona a Valls.
La línia de terme reconeguda entre les fites segona i tercera és la recta compresa entre totes dues. Les
coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 353438,0 i Y: 4565150,1.

 

Fita 4: se situa al Bogatell, en el marge nord-oest del torrent del Bogatell. La línia de terme reconeguda entre
les fites tercera i quarta és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X:
354117,6 i Y: 4564917,5.

 

Fita 5: se situa a l'eix del torrent del Bogatell. La línia de terme reconeguda entre les fites quarta i cinquena és
la perpendicular traçada des de la fita quarta a l'eix del torrent del Bogatell, per on continua per aquest eix fins
a la fita cinquena. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Nulles. Les coordenades UTM ETRS89
31T són: X: 354980,7 i Y: 4566135,8.

 

Contra els acords plenaris d'aprovació d'aquesta delimitació, que exhaureixen la via administrativa, les
persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
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interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Les administracions públiques interessades poden interposar un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, sens perjudici de la possibilitat de formular
el requeriment previ previst en l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.

 

Barcelona, 9 d'octubre de 2020

 

Rosa Vestit i Villegas

Directora general d'Administració Local

 

(20.288.055)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2520/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de la Selva del Camp i del Morell.

 

Els dies 17 de desembre de 2019 i 30 de juliol de 2020 els plens dels ajuntaments de la Selva del Camp i del
Morell van aprovar, respectivament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació, la delimitació efectuada el dia 24 d'octubre de 2019 per les comissions municipals de
delimitació respectives. Aquesta delimitació forma part del procés d'elaboració del Mapa municipal de
Catalunya, previst en l'article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

D'acord amb l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments de la Selva del Camp i del Morell que es descriu a
continuació i incorporar-la als mapes municipals corresponents:

 

Fita 1: se situa a l'eix del camí Ral o camí Travesser o camí vell de Reus a Valls, al sud-oest de l'indret
conegut com els Majols i a uns setanta-tres metres al nord-est de la cantonada est del mas de Serenyana.
Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Vilallonga del Camp. Les coordenades UTM ETRS89 31N
són: X: 347085,4 i Y: 4562635,2.

 

Fita 2: se situa a la intersecció entre l'eix del camí Ral o camí Travesser o camí vell de Reus a Valls i de l'eix
del torrent de Cassans. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior segueix l'eix del camí Ral o
camí Travesser o camí vell de Reus a Valls on es troben situades ambdues fites. Aquesta fita és també comuna
al terme municipal de Perafort. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 346815,9 i Y: 4562088,6.

 

Contra els acords plenaris d'aprovació d'aquesta delimitació, que exhaureixen la via administrativa, les
persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Les administracions públiques interessades poden interposar un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, sens perjudici de la possibilitat de formular
el requeriment previ previst en l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.

 

 

Barcelona, 9 d'octubre de 2020
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Rosa Vestit i Villegas

Directora general d'Administració Local

 

(20.288.056)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2521/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de Tivissa i de Ginestar.

Els dies 28 de novembre i 22 d'octubre de 2019 els plens dels ajuntaments de Tivissa i de Ginestar van
aprovar, respectivament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, la delimitació efectuada el dia 22 d'octubre de 2019 per les comissions municipals de delimitació
respectives. Aquesta delimitació forma part del procés d'elaboració del Mapa municipal de Catalunya, previst en
l'article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.

D'acord amb l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments de Tivissa i de Ginestar que es descriu a
continuació i incorporar-la als mapes municipals corresponents:

 

Fita 1: se situa a l'eix de l'Ebre. Aquesta fita és també comuna amb el terme municipal de Benissanet. Les
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 302513,9 i Y: 4547016,0.

 

Fita 2: se situa al nord de l'indret conegut amb el nom de Cantarelles, a una divisòria d'aigües, a uns dos-
cents nou metres a l'est de la caseta del Brunet. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior
segueix la poligonal formada pel conjunt de coordenades UTM ETRS89 31N següent:

Punt 1: X: 302513,9 i Y: 4547016,0

Punt 2: X: 302540,8 i Y: 4546918,1

Punt 3: X: 302539,0 i Y: 4546909,7

Punt 4: X: 302536,8 i Y: 4546902,8

Punt 5: X: 302537,6 i Y: 4546896,3

Punt 6: X: 302541,5 i Y: 4546890,0

Punt 7: X: 302551,2 i Y: 4546882,3

Punt 8: X: 302557,2 i Y: 4546877,8

Punt 9: X: 302567,1 i Y: 4546870,1

Punt 10: X: 302575,7 i Y: 4546861,7

Punt 11: X: 302582,7 i Y: 4546858,1

Punt 12: X: 302590,6 i Y: 4546853,7

Punt 13: X: 302598,5 i Y: 4546849,7

Punt 14: X: 302605,3 i Y: 4546845,1
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Punt 15: X: 302610,6 i Y: 4546836,9

Punt 16: X: 302615,4 i Y: 4546826,8

Punt 17: X: 302619,0 i Y: 4546820,6

Punt 18: X: 302623,8 i Y: 4546817,5

Punt 19: X: 302630,5 i Y: 4546813,6

Punt 20: X: 302640,6 i Y: 4546806,9

Punt 21: X: 302650,9 i Y: 4546799,4

Punt 22: X: 302660,1 i Y: 4546791,7

Punt 23: X: 302668,7 i Y: 4546779,5

Punt 24: X: 302676,6 i Y: 4546765,6

Punt 25: X: 302686,0 i Y: 4546748,5

Punt 26: X: 302694,4 i Y: 4546723,0

Punt 27: X: 302700,7 i Y: 4546712,0

Punt 28: X: 302704,0 i Y: 4546705,5

Punt 29: X: 302711,0 i Y: 4546696,4

Punt 30: X: 302719,3 i Y: 4546688,9

Punt 31: X: 302730,7 i Y: 4546685,0

Punt 32: X: 302743,1 i Y: 4546683,2

Punt 33: X: 302754,6 i Y: 4546680,1

Punt 34: X: 302765,9 i Y: 4546676,7

Punt 35: X: 302779,1 i Y: 4546670,9

Punt 36: X: 302789,3 i Y: 4546665,8

Punt 37: X: 302797,8 i Y: 4546660,7

Punt 38: X: 302806,0 i Y: 4546652,6

Punt 39: X: 302817,2 i Y: 4546642,4

Punt 40: X: 302830,1 i Y: 4546629,1

Punt 41: X: 302837,6 i Y: 4546622,7

Punt 42: X: 302846,1 i Y: 4546619,0

Punt 43: X: 302865,7 i Y: 4546615,0

Punt 44: X: 302872,3 i Y: 4546611,5

Punt 45: X: 302877,7 i Y: 4546609,3

Punt 46: X: 302884,1 i Y: 4546608,6

Punt 47: X: 302890,9 i Y: 4546606,8

Punt 48: X: 302902,2 i Y: 4546601,4

Punt 49: X: 302906,9 i Y: 4546599,2

Punt 50: X: 302913,3 i Y: 4546597,1

Punt 51: X: 302924,0 i Y: 4546591,6
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Punt 52: X: 302930,0 i Y: 4546589,5

Punt 53: X: 302935,8 i Y: 4546587,6

Punt 54: X: 302940,7 i Y: 4546584,6

Punt 55: X: 302945,9 i Y: 4546581,1

Punt 56: X: 302950,2 i Y: 4546577,1

Punt 57: X: 302954,7 i Y: 4546572,2

Punt 58: X: 302958,2 i Y: 4546567,0

Punt 59: X: 302961,5 i Y: 4546562,3

Punt 60: X: 302964,4 i Y: 4546559,6

Punt 61: X: 302968,5 i Y: 4546555,5

Punt 62: X: 302972,6 i Y: 4546553,5

Punt 63: X: 302977,2 i Y: 4546552,4

Punt 64: X: 302980,9 i Y: 4546551,6

Punt 65: X: 302987,7 i Y: 4546550,0

Punt 66: X: 302991,0 i Y: 4546547,9

Punt 67: X: 302994,3 i Y: 4546543,4

Punt 68: X: 302996,9 i Y: 4546540,1

Punt 69: X: 302999,2 i Y: 4546533,1

Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 302999,2 i Y: 4546533,1.

 

Fita 3: se situa al nord de l'indret conegut amb el nom de Cantarelles, a una divisòria d'aigües, a uns dos-
cents cinquanta-dos metres a l'est de la caseta del Brunet. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i
l'anterior és la línia recta compresa entre ambdues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 303042,9 i
Y: 4546515,9.

 

Fita 4: se situa a l'oest de l'indret conegut amb el nom de Collentort, a uns cent trenta metres al nord-oest de
la caseta de Collentort de Dalt. Hi ha una fita de pedra i calç, de forma aproximadament cilíndrica, d'un metre
de diàmetre a la base i uns quaranta centímetres d'alçària. La fita està molt deteriorada. La línia de terme
reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és la línia recta compresa entre ambdues fites. Les coordenades UTM
ETRS89 31N són: X: 303573,2 i Y: 4545932,5.

 

Fita 5: se situa al nord de l'indret conegut amb el nom de Coll de Marcó, a uns cent trenta-tres metres al nord
del mas de Güelo. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és la línia recta compresa entre
ambdues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 303327,7 i Y: 4544942,1.

 

Fita 6: se situa al sud de l'indret conegut amb el nom de Coll de Marcó, a una bassa de rec situada a l'est de
l'obaga de Marcó. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és la línia recta compresa entre
ambdues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 303053,6 i Y: 4544602,3.

 

Fita 7: se situa al nord de l'indret conegut amb el nom de Fondo de Planelles, a uns cinc metres a l'est de la
intersecció entre els eixos dels camins del Collet de la Basseta i el del Fondo de Planelles. La línia de terme
reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és la línia recta compresa entre ambdues fites. Les coordenades UTM
ETRS89 31N són: X: 302893,5 i Y: 4544151,9.
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Fita 8: se situa al sud-est de l'indret conegut amb el nom de los Comuns, a l'eix del camí dels Comuns. La línia
de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és la línia recta compresa entre ambdues fites. Les
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 302851,5 i Y: 4543946,9.

 

Fita 9: se situa al sud-est de l'indret conegut amb el nom de los Comuns, a uns quaranta-tres metres al nord-
est de l'eix del barranc dels Comuns. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior segueix la
poligonal formada pel conjunt de coordenades UTM ETRS89 31N següent:

Punt 1: X: 302851,5 i Y: 4543946,9

Punt 2: X: 302836,8 i Y: 4543919,0

Punt 3: X: 302833,8 i Y: 4543913,3

Punt 4: X: 302822,7 i Y: 4543881,3

Punt 5: X: 302816,4 i Y: 4543862,7

Punt 6: X: 302810,3 i Y: 4543845,8

Punt 7: X: 302800,8 i Y: 4543822,6

Punt 8: X: 302795,5 i Y: 4543810,9

Punt 9: X: 302791,3 i Y: 4543799,8

Punt 10: X: 302787,7 i Y: 4543790,4

Punt 11: X: 302777,6 i Y: 4543764,0

Punt 12: X: 302773,5 i Y: 4543753,0

Punt 13: X: 302771,8 i Y: 4543746,6

Punt 14: X: 302769,9 i Y: 4543725,1

Punt 15: X: 302768,5 i Y: 4543692,2

Punt 16: X: 302766,7 i Y: 4543661,1

Punt 17: X: 302766,0 i Y: 4543653,5

Punt 18: X: 302765,0 i Y: 4543646,2

Punt 19: X: 302764,3 i Y: 4543639,1

Punt 20: X: 302762,3 i Y: 4543628,4

Punt 21: X: 302760,7 i Y: 4543620,4

Punt 22: X: 302757,2 i Y: 4543606,5

Punt 23: X: 302756,5 i Y: 4543602,5

Punt 24: X: 302753,8 i Y: 4543579,2

Punt 25: X: 302750,9 i Y: 4543557,0

Punt 26: X: 302749,5 i Y: 4543547,2

Punt 27: X: 302749,0 i Y: 4543529,5

Punt 28: X: 302749,4 i Y: 4543507,5

Punt 29: X: 302749,0 i Y: 4543497,8

Punt 30: X: 302748,3 i Y: 4543493,0

Punt 31: X: 302746,8 i Y: 4543489,0
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Punt 32: X: 302742,6 i Y: 4543482,2

Punt 33: X: 302738,2 i Y: 4543475,5

Punt 34: X: 302737,7 i Y: 4543472,2

Punt 35: X: 302737,5 i Y: 4543468,6

Punt 36: X: 302737,3 i Y: 4543450,6

Punt 37: X: 302735,6 i Y: 4543441,0

Punt 38: X: 302735,3 i Y: 4543435,0

Punt 39: X: 302735,6 i Y: 4543431,1

Punt 40: X: 302734,8 i Y: 4543425,4

Punt 41: X: 302731,9 i Y: 4543411,5

Punt 42: X: 302730,9 i Y: 4543405,7

Punt 43: X: 302730,5 i Y: 4543399,6

Punt 44: X: 302730,4 i Y: 4543393,5

Punt 45: X: 302728,2 i Y: 4543384,5

Punt 46: X: 302725,8 i Y: 4543372,3

Punt 47: X: 302723,8 i Y: 4543360,4

Punt 48: X: 302722,4 i Y: 4543356,0

Punt 49: X: 302719,0 i Y: 4543340,4

Punt 50: X: 302714,6 i Y: 4543319,9

Punt 51: X: 302712,2 i Y: 4543307,6

Punt 52: X: 302709,3 i Y: 4543299,5

Punt 53: X: 302705,8 i Y: 4543285,9

Punt 54: X: 302704,6 i Y: 4543277,1

Punt 55: X: 302700,9 i Y: 4543260,7

Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 302700,9 i Y: 4543260,7.

 

Fita 10: se situa al sud de l'indret conegut amb el nom de Pla del Burgar, al marge sud-est del camí de
Biscorn. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és la línia recta compresa entre ambdues
fites. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 302492,6 i Y: 4542132,9.

 

Fita 11: se situa al sud de l'indret conegut amb el nom de Pla del Burgar, a la intersecció del marge nord-est
del camí dels Burgans amb l'eix del barranc dels Escalers. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i
l'anterior és la línia recta compresa entre ambdues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 302484,9 i
Y: 4542059,4.

 

Fita 12: se situa al sud de l'indret conegut amb el nom de Pla del Comte, a la intersecció de l'eix del barranc
dels Escalers i l'eix de la riera de Comte. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és l'eix del
barranc dels Escalers on es troben situades ambdues fites. Aquesta fita és també comuna amb el terme
municipal de Rasquera. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 300962,4 i Y: 4541816,0.

 

Contra els acords plenaris d'aprovació d'aquesta delimitació, que exhaureixen la via administrativa, les
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persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Les administracions públiques interessades poden interposar un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, sens perjudici de la possibilitat de formular
el requeriment previ previst en l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.

 

Barcelona, 9 d'octubre de 2020

 

Rosa Vestit i Villegas

Directora general d'Administració Local

 

(20.288.057)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2522/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de Ginestar i de Rasquera.

 

Els dies 22 i 28 d'octubre de 2019 els plens dels ajuntaments de Ginestar i de Rasquera van aprovar,
respectivament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, la
delimitació efectuada el dia 22 d'octubre de 2019 per les comissions municipals de delimitació respectives.
Aquesta delimitació forma part del procés d'elaboració del Mapa municipal de Catalunya, previst en l'article
28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril.

D'acord amb l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments de Ginestar i de Rasquera que es descriu a
continuació i incorporar-la als mapes municipals corresponents:

 

Fita 1: se situa a l'eix de la riera de Comte i al sud del Mas de Sant Vicenç. Aquesta fita és també comuna amb
el terme municipal de Miravet. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 298776,8 i Y: 4544291,4.

 

Fita 2: se situa al sud de l'indret conegut amb el nom de Pla del Comte, a la intersecció de l'eix del barranc
dels Escalers i l'eix de la riera de Comte. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és l'antic
eix de la riera de Comte on es troben situades ambdues fites. Aquesta fita és també comuna amb el terme
municipal de Tivissa. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 300962,4 i Y: 4541816,0.

 

Contra els acords plenaris d'aprovació d'aquesta delimitació, que exhaureixen la via administrativa, les
persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Les administracions públiques interessades poden interposar un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, sens perjudici de la possibilitat de formular
el requeriment previ previst en l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.

 

 

Barcelona, 9 d'octubre de 2020

 

 

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

Núm. 8248 - 16.10.20201/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20288058-2020



Rosa Vestit i Villegas

Directora general d'Administració Local

 

(20.288.058)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2523/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals del Catllar i de Vespella de Gaià.

Els dies 12 de març i 27 de maig de 2020, els plens dels ajuntaments del Catllar i de Vespella de Gaià van
aprovar, respectivament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, la delimitació efectuada el dia 11 de febrer de 2020 per les comissions municipals de delimitació
respectives. Aquesta delimitació forma part del procés d'elaboració del Mapa municipal de Catalunya, previst en
l'article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.

D'acord amb l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments del Catllar i de Vespella de Gaià que es descriu a
continuació i incorporar-la als mapes municipals corresponents:

 

Fita 1: se situa al pantà del Gaià. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Renau. Les
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 359753,3 i Y: 4562093,0.

 

Fita 2: se situa al nord del nucli de la Cativera, al marge oest de l'antic camí de la Riera a Salomó. La línia de
terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és la recta compresa entre ambdues fites. Les coordenades
UTM ETRS89 31N són: X: 360622,9 i Y: 4561512,7.

 

Fita 3: se situa al sud-oest de l'indret conegut com els Masets, a l'eix de l'antic camí de la Riera a Salomó. La
línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és la poligonal definida pel conjunt de coordenades
UTM ETRS89 31N següent:

Punt 1: X: 360622,9 i Y: 4561512,7

Punt 2: X: 360625,6 i Y: 4561507,3

Punt 3: X: 360634,2 i Y: 4561489,1

Punt 4: X: 360641,1 i Y: 4561472,2

Punt 5: X: 360644,6 i Y: 4561460,4

Punt 6: X: 360649,9 i Y: 4561437,2

Punt 7: X: 360656,4 i Y: 4561408,8

Punt 8: X: 360660,8 i Y: 4561389,7

Punt 9: X: 360665,1 i Y: 4561372,8

Punt 10: X: 360671,0 i Y: 4561351,3
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Punt 11: X: 360677,6 i Y: 4561323,9

Punt 12: X: 360681,3 i Y: 4561303,1

Punt 13: X: 360685,9 i Y: 4561272,7

Punt 14: X: 360690,9 i Y: 4561240,3

Punt 15: X: 360695,2 i Y: 4561221,5

Punt 16: X: 360698,5 i Y: 4561210,9

Punt 17: X: 360703,8 i Y: 4561195,7

Punt 18: X: 360710,0 i Y: 4561181,8

Punt 19: X: 360716,3 i Y: 4561169,2

Punt 20: X: 360726,6 i Y: 4561152,1

Punt 21: X: 360733,5 i Y: 4561140,8

Punt 22: X: 360739,8 i Y: 4561128,3

Punt 23: X: 360741,4 i Y: 4561120,0

Punt 24: X: 360743,7 i Y: 4561105,5

Punt 25: X: 360747,7 i Y: 4561084,0

Punt 26: X: 360750,7 i Y: 4561075,7

Punt 27: X: 360757,0 i Y: 4561065,5

Punt 28: X: 360762,6 i Y: 4561057,0

Punt 29: X: 360770,7 i Y: 4561045,7

Punt 30: X: 360776,3 i Y: 4561035,2

Punt 31: X: 360781,6 i Y: 4561028,4

Punt 32: X: 360786,0 i Y: 4561024,0

Punt 33: X: 360793,5 i Y: 4561020,1

Punt 34: X: 360821,3 i Y: 4561018,5

Punt 35: X: 360847,9 i Y: 4561016,9

Punt 36: X: 360861,0 i Y: 4561015,1

Punt 37: X: 360875,3 i Y: 4561009,0

Punt 38: X: 360884,5 i Y: 4560998,8

Punt 39: X: 360904,1 i Y: 4560959,9

Punt 40: X: 360922,6 i Y: 4560920,6

Punt 41: X: 360947,2 i Y: 4560871,5

Punt 42: X: 360973,8 i Y: 4560817,5

Punt 43: X: 361007,9 i Y: 4560746,4

Punt 44: X: 361066,8 i Y: 4560621,5

Punt 45: X: 361062,4 i Y: 4560581,6

Punt 46: X: 361061,2 i Y: 4560571,1

Punt 47: X: 361060,0 i Y: 4560560,6
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Punt 48: X: 361056,8 i Y: 4560546,5

Punt 49: X: 361055,0 i Y: 4560539,0

Punt 50: X: 361056,6 i Y: 4560535,1

Punt 51: X: 361060,4 i Y: 4560523,5

Punt 52: X: 361061,2 i Y: 4560515,4

Punt 53: X: 361061,5 i Y: 4560508,9

Punt 54: X: 361061,2 i Y: 4560502,3

Punt 55: X: 361060,0 i Y: 4560490,1

Punt 56: X: 361054,1 i Y: 4560474,8

Punt 57: X: 361054,2 i Y: 4560464,7

Punt 58: X: 361054,9 i Y: 4560446,7

Punt 59: X: 361055,5 i Y: 4560432,6

Punt 60: X: 361055,5 i Y: 4560417,1

Punt 61: X: 361053,9 i Y: 4560407,2

Punt 62: X: 361051,0 i Y: 4560397,2

Punt 63: X: 361043,9 i Y: 4560374,1

Punt 64: X: 361036,2 i Y: 4560353,2

Punt 65: X: 361028,0 i Y: 4560329,5

Punt 66: X: 361027,0 i Y: 4560318,7

Punt 67: X: 361026,8 i Y: 4560303,2

Punt 68: X: 361026,5 i Y: 4560293,6

Punt 69: X: 361027,5 i Y: 4560286,8

Punt 70: X: 361031,5 i Y: 4560278,5

Punt 71: X: 361034,5 i Y: 4560271,5

Punt 72: X: 361038,4 i Y: 4560261,8

Punt 73: X: 361041,2 i Y: 4560251,8

Punt 74: X: 361042,9 i Y: 4560244,3

Punt 75: X: 361043,7 i Y: 4560238,8

Punt 76: X: 361044,4 i Y: 4560234,4

Punt 77: X: 361044,8 i Y: 4560229,0

Punt 78: X: 361044,6 i Y: 4560223,6

Punt 79: X: 361042,7 i Y: 4560214,9

Punt 80: X: 361040,3 i Y: 4560205,0

Punt 81: X: 361038,3 i Y: 4560193,9

Punt 82: X: 361036,5 i Y: 4560180,8

Punt 83: X: 361034,2 i Y: 4560169,4

Punt 84: X: 361031,1 i Y: 4560156,4
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Punt 85: X: 361028,3 i Y: 4560145,6

Punt 86: X: 361025,6 i Y: 4560131,6

Punt 87: X: 361022,5 i Y: 4560094,1

Punt 88: X: 361017,2 i Y: 4560080,5

Punt 89: X: 361014,5 i Y: 4560070,1

Punt 90: X: 361010,3 i Y: 4560053,2

Punt 91: X: 361008,8 i Y: 4560046,8

Punt 92: X: 361006,6 i Y: 4560038,5

Punt 93: X: 361004,7 i Y: 4560031,9

Punt 94: X: 361003,3 i Y: 4560027,1

Punt 95: X: 361001,7 i Y: 4560022,9

Punt 96: X: 361000,2 i Y: 4560019,0

Punt 97: X: 360998,0 i Y: 4560014,8

Punt 98: X: 360994,8 i Y: 4560008,4

Punt 99: X: 360992,3 i Y: 4560002,6

Punt 100: X: 360990,3 i Y: 4559997,5

Punt 101: X: 360989,0 i Y: 4559992,1

Punt 102: X: 360988,5 i Y: 4559986,6

Punt 103: X: 360988,5 i Y: 4559982,5

Punt 104: X: 360988,9 i Y: 4559977,3

Punt 105: X: 360989,7 i Y: 4559972,4

Punt 106: X: 360992,3 i Y: 4559960,5

Punt 107: X: 360994,3 i Y: 4559952,3

Punt 108: X: 360997,5 i Y: 4559945,1

Punt 109: X: 361001,6 i Y: 4559936,8

Punt 110: X: 361008,0 i Y: 4559926,5

Punt 111: X: 361008,0 i Y: 4559926,5

Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 361008,0 i Y: 4559926,5.

 

Fita 4: se situa al Molí del Fortuny. Es reconeix com a fita el centre del graó de la porta de l'esmentat molí. La
línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és la recta compresa entre ambdues fites. Aquesta fita
és també comuna al terme municipal de la Riera de Gaià. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 360832,1
i Y: 4559293,4.

 

Enclavament de la Quadra:

 

Fita 5: se situa al sud-oest de l'indret conegut com la Quadra, al marge nord del camí de Molinau. Aquesta fita
és també comuna al terme municipal de la Riera de Gaià. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 362016,7
i Y: 4559702,8.
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Fita 6: se situa al nord-oest de l'indret conegut com la Solera, a l'eix del torrent de Mas d'en Planes. La línia de
terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és la recta compresa entre ambdues fites. Aquesta fita és
també comuna al terme municipal de la Nou de Gaià. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 362955,8 i Y:
4560586,2.

 

Contra els acords plenaris d'aprovació d'aquesta delimitació, que exhaureixen la via administrativa, les
persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Les administracions públiques interessades poden interposar un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, sens perjudici de la possibilitat de formular
el requeriment previ previst en l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.

 

Barcelona, 9 d'octubre de 2020

 

Rosa Vestit i Villegas

Directora general d'Administració Local

 

(20.288.059)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2524/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de Llavorsí i de Vall de Cardós.

 

Els dies 26 de febrer i 31 de juliol de 2020, els plens dels ajuntaments de Llavorsí i de Vall de Cardós van
aprovar, respectivament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, la delimitació efectuada el dia 30 d'octubre de 2019 per les comissions municipals de delimitació
respectives. Aquesta delimitació forma part del procés d'elaboració del Mapa municipal de Catalunya, previst en
l'article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.

D'acord amb l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments de Llavorsí i de Vall de Cardós que es descriu a
continuació i incorporar-la als mapes municipals corresponents:

 

Fita 1: se situa al capdamunt del turó anomenat Roc dels Malls, al sud de la divisòria d'aigües anomenada
Serra Plana. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Tírvia. Les coordenades UTM ETRS89 31N
són: X: 353427,7 i Y: 4709625,7.

 

Fita 2: se situa al Pui del Cap de la Serra Plana, a la divisòria d'aigües anomenada Serra Plana. Es reconeix
com a fita la creu llatina de vuit centímetres de costats gravada a la cara sud-oest d'una roca irregular de
grans dimensions. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és la divisòria d'aigües
anomenada Serra Plana on es troben situades ambdues fites. Aquesta fita és també comuna al terme municipal
de la Guingueta d'Àneu. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 353002,1 i Y: 4711250,4.

 

Contra els acords plenaris d'aprovació d'aquesta delimitació, que exhaureixen la via administrativa, les
persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Les administracions públiques interessades poden interposar un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, sens perjudici de la possibilitat de formular
el requeriment previ previst en l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.

 

 

Barcelona, 9 d'octubre de 2020
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Rosa Vestit i Villegas

Directora general d'Administració Local

 

(20.288.060)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2525/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals d'Arsèguel i d'Estamariu.

 

Els dies 13 de novembre de 2019 i 4 d'agost de 2020 els plens dels ajuntaments d'Arsèguel i d'Estamariu van
aprovar, respectivament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, la delimitació efectuada el dia 3 d'octubre de 2019 per les comissions municipals de delimitació
respectives. Aquesta delimitació forma part del procés d'elaboració del Mapa municipal de Catalunya, previst en
l'article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.

D'acord amb l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments d'Arsèguel i d'Estamariu que es descriu a
continuació i incorporar-la als mapes municipals corresponents:

 

Fita 1: se situa a l'eix del Segre, a uns trenta metres al sud del marge sud de la carretera N-260. Aquesta fita
és també comuna al terme municipal de les Valls de Valira. Les coordenades UTM ETRS89 31N són X:
381312,0 i Y: 4690661,2.

 

Fita 2: se situa a l'eix del Segre, al nord-est de la presa del Rec de l'Olla seguint l'eix del riu aigües amunt. La
línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior segueix l'eix del Segre. Aquesta fita és també comuna
al terme municipal d'Alàs i Cerc. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 381188,5 i Y: 4690611,1.

 

Contra els acords plenaris d'aprovació d'aquesta delimitació, que exhaureixen la via administrativa, les
persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Les administracions públiques interessades poden interposar un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, sens perjudici de la possibilitat de formular
el requeriment previ previst en l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.

 

 

Barcelona, 9 d'octubre de 2020
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Rosa Vestit i Villegas

Directora general d'Administració Local

 

(20.288.061)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2526/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de l'Escala i de Ventalló.

Els dies 7 i 21 d'octubre de 2019 els plens dels ajuntaments de l'Escala i de Ventalló van aprovar,
respectivament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, la
delimitació efectuada el dia 23 de juliol de 2019 per les comissions municipals de delimitació respectives.
Aquesta delimitació forma part del procés d'elaboració del Mapa municipal de Catalunya, previst en l'article
28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril.

D'acord amb l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments de l'Escala i de Ventalló que es descriu a
continuació i incorporar-la als mapes municipals corresponents:

 

Fita 1: se situa al punt d'intersecció entre l'eix de la riera de Pelacalç i la perpendicular traçada des de la fita
auxiliar següent: hi ha una fita auxiliar de forma de prisma recte de base quadrada de vint centímetres de
costat a la base i cinquanta centímetres d'alçària. Té gravada la inscripció PELACALS. Les coordenades UTM
ETRS89 31N de la fita auxiliar són: X: 507505,0 i Y: 4665385,0. Aquesta fita és també comuna al terme
municipal de Viladamat. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 507504,6 i Y: 4665380,7.

 

Fita 2: se situa al sud-oest de l'indret conegut com Estany dels Ànecs. La línia de terme reconeguda entre
aquesta fita i l'anterior segueix la poligonal definida pels punts de coordenades UTM ETRS89 31N següents:

Punt 1: X: 507504,6 i Y: 4665380,7

Punt 2: X: 507505,0 i Y: 4665385,0

Punt 3: X: 507508,4 i Y: 4665392,4

Punt 4: X: 507510,0 i Y: 4665401,6

Punt 5: X: 507510,8 i Y: 4665414,0

Punt 6: X: 507511,2 i Y: 4665421,6

Punt 7: X: 507511,2 i Y: 4665428,7

Punt 8: X: 507509,6 i Y: 4665439,9

Punt 9: X: 507506,4 i Y: 4665457,5

Punt 10: X: 507502,8 i Y: 4665471,1

Punt 11: X: 507500,8 i Y: 4665482,3

Punt 12: X: 507501,6 i Y: 4665504,3
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Punt 13: X: 507502,4 i Y: 4665529,4

Punt 14: X: 507502,8 i Y: 4665551,4

Punt 15: X: 507505,2 i Y: 4665574,6

Punt 16: X: 507503,8 i Y: 4665585,2

Punt 17: X: 507499,0 i Y: 4665605,5

Punt 18: X: 507494,6 i Y: 4665627,9

Punt 19: X: 507488,6 i Y: 4665659,9

Punt 20: X: 507486,2 i Y: 4665668,7

Punt 21: X: 507483,8 i Y: 4665676,3

Punt 22: X: 507481,8 i Y: 4665684,2

Punt 23: X: 507479,8 i Y: 4665695,8

Punt 24: X: 507479,4 i Y: 4665703,0

Punt 25: X: 507478,2 i Y: 4665710,6

Punt 26: X: 507476,6 i Y: 4665724,2

Punt 27: X: 507475,4 i Y: 4665731,4

Punt 28: X: 507476,2 i Y: 4665736,6

Punt 29: X: 507479,8 i Y: 4665741,8

Punt 30: X: 507487,8 i Y: 4665747,0

Punt 31: X: 507494,6 i Y: 4665752,6

Punt 32: X: 507501,8 i Y: 4665759,4

Punt 33: X: 507506,2 i Y: 4665766,1

Punt 34: X: 507511,8 i Y: 4665779,3

Punt 35: X: 507514,4 i Y: 4665787,9

Punt 36: X: 507514,4 i Y: 4665800,7

Punt 37: X: 507512,4 i Y: 4665817,9

Punt 38: X: 507506,0 i Y: 4665862,2

Punt 39: X: 507505,6 i Y: 4665870,2

Punt 40: X: 507502,8 i Y: 4665881,4

Punt 41: X: 507497,2 i Y: 4665910,2

Punt 42: X: 507493,6 i Y: 4665936,1

Punt 43: X: 507491,6 i Y: 4665953,7

Punt 44: X: 507489,2 i Y: 4665969,7

Punt 45: X: 507488,1 i Y: 4665979,1

Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 507488,1 i Y: 4665979,1.

 

Fita 3: se situa a l'eix del camí de Cinc Claus, a uns quinze metres al sud-est del Pont Alt. La línia de terme
reconeguda entre aquesta fita i l'anterior segueix la poligonal definida pels punts de coordenades UTM ETRS89
31N següents:
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Punt 1: X: 507488,1 i Y: 4665979,1

Punt 2: X: 507515,1 i Y: 4665991,6

Punt 3: X: 507524,9 i Y: 4665995,1

Punt 4: X: 507549,0 i Y: 4666000,1

Punt 5: X: 507580,4 i Y: 4666005,4

Punt 6: X: 507613,1 i Y: 4666012,3

Punt 7: X: 507642,6 i Y: 4666018,9

Punt 8: X: 507671,8 i Y: 4666023,6

Punt 9: X: 507690,7 i Y: 4666026,5

Punt 10: X: 507709,8 i Y: 4666029,6

Punt 11: X: 507740,0 i Y: 4666032,7

Punt 12: X: 507758,5 i Y: 4666036,8

Punt 13: X: 507781,1 i Y: 4666040,0

Punt 14: X: 507799,0 i Y: 4666044,1

Punt 15: X: 507815,9 i Y: 4666049,6

Punt 16: X: 507835,6 i Y: 4666055,5

Punt 17: X: 507852,0 i Y: 4666060,1

Punt 18: X: 507867,7 i Y: 4666064,1

Punt 19: X: 507882,7 i Y: 4666067,6

Punt 20: X: 507895,1 i Y: 4666069,5

Punt 21: X: 507909,9 i Y: 4666075,2

Punt 22: X: 507916,7 i Y: 4666079,8

Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 507916,7 i Y: 4666079,8.

 

Fita 4: se situa al punt d'intersecció entre l'eix del rec Madral i l'eix del camí de Cinc Claus. Es reconeix una fita
auxiliar de pedra en forma de prisma recte triangular de base equilàtera, de vint-i-cinc centímetres de costat a
la base i cinquanta centímetres d'alçària. Té gravades, a les cares respectives, les inscripcions L'ARM, VEN i
L'ESC, corresponents als municipis de l'Armentera, de Ventalló i de l'Escala, respectivament. Està situada al
marge oest del camí de Cinc Claus i a dos metres al sud-oest del Pont del Rec Madral. Les coordenades UTM
ETRS89 31N de la fita auxiliar són: X: 507770,4 i Y: 4666526,3. La línia de terme reconeguda entre aquesta
fita i l'anterior és l'eix del camí de Cinc Claus on es troben situades ambdues fites. Aquesta fita és també
comuna al terme municipal de l'Armentera. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 507773,0 i Y:
4666527,5.

 

Contra els acords plenaris d'aprovació d'aquesta delimitació, que exhaureixen la via administrativa, les
persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Les administracions públiques interessades poden interposar un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, sens perjudici de la possibilitat de formular
el requeriment previ previst en l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.
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Barcelona, 9 d'octubre de 2020

 

Rosa Vestit i Villegas

Directora general d'Administració Local

 

(20.288.062)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2527/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de Bàscara i de Pontós.

Els dies 5 de setembre de 2019 i 23 de juliol de 2020 els plens dels ajuntaments de Bàscara i de Pontós van
aprovar, respectivament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, la delimitació efectuada el dia 16 de juliol de 2019 per les comissions municipals de delimitació
respectives. Aquesta delimitació forma part del procés d'elaboració del Mapa municipal de Catalunya, previst en
l'article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.

D'acord amb l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments de Bàscara i de Pontós que es descriu a
continuació i incorporar-la als mapes municipals corresponents:

 

Fita 1: se situa a l'eix de la llera del riu Fluvià, aigües avall de la confluència amb el rec d'en Merlant. Aquesta
fita és també comuna al terme municipal de Vilademuls. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 491608,5 i
Y: 4667792,9.

 

Fita 2: se situa a l'eix de la llera del riu Fluvià, a uns cinquanta metres a l'est del marge est de la carretera E-
15 AP-7. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior segueix la poligonal definida pels punts de
coordenades UTM ETRS89 31N següents:

Punt 1: X: 491608,5 i Y: 4667792,9

Punt 2: X: 491617,8 i Y: 4667783,0

Punt 3: X: 491632,2 i Y: 4667777,4

Punt 4: X: 491656,3 i Y: 4667767,5

Punt 5: X: 491686,7 i Y: 4667761,4

Punt 6: X: 491706,6 i Y: 4667755,1

Punt 7: X: 491756,4 i Y: 4667738,1

Punt 8: X: 491793,3 i Y: 4667716,5

Punt 9: X: 491831,0 i Y: 4667699,0

Punt 10: X: 491891,9 i Y: 4667678,1

Punt 11: X: 491960,8 i Y: 4667666,0

Punt 12: X: 492014,5 i Y: 4667658,0

Punt 13: X: 492081,0 i Y: 4667650,8
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Punt 14: X: 492142,0 i Y: 4667646,0

Punt 15: X: 492201,3 i Y: 4667638,7

Punt 16: X: 492255,0 i Y: 4667633,9

Punt 17: X: 492300,4 i Y: 4667630,8

Punt 18: X: 492348,8 i Y: 4667632,3

Punt 19: X: 492399,2 i Y: 4667637,1

Punt 20: X: 492428,1 i Y: 4667642,7

Punt 21: X: 492466,6 i Y: 4667657,2

Punt 22: X: 492493,8 i Y: 4667676,4

Punt 23: X: 492517,1 i Y: 4667688,4

Punt 24: X: 492536,3 i Y: 4667696,4

Punt 25: X: 492562,0 i Y: 4667712,5

Punt 26: X: 492594,8 i Y: 4667728,5

Punt 27: X: 492628,5 i Y: 4667744,5

Punt 28: X: 492676,3 i Y: 4667763,5

Punt 29: X: 492747,7 i Y: 4667798,2

Punt 30: X: 492797,3 i Y: 4667826,1

Punt 31: X: 492797,3 i Y: 4667826,1

Punt 32: X: 492837,7 i Y: 4667849,5

Punt 33: X: 492877,8 i Y: 4667876,8

Punt 34: X: 492909,8 i Y: 4667912,9

Punt 35: X: 492933,9 i Y: 4667947,3

Punt 36: X: 492969,1 i Y: 4668014,6

Punt 37: X: 492997,2 i Y: 4668090,8

Punt 38: X: 493029,2 i Y: 4668175,0

Punt 39: X: 493042,9 i Y: 4668208,6

Punt 40: X: 493061,3 i Y: 4668241,5

Punt 41: X: 493079,7 i Y: 4668261,5

Punt 42: X: 493104,6 i Y: 4668274,3

Punt 43: X: 493154,3 i Y: 4668287,2

Punt 44: X: 493178,3 i Y: 4668292,0

Punt 45: X: 493200,8 i Y: 4668300,0

Punt 46: X: 493228,0 i Y: 4668309,6

Punt 47: X: 493266,5 i Y: 4668313,6

Punt 48: X: 493290,5 i Y: 4668318,4

Punt 49: X: 493305,8 i Y: 4668320,0

Punt 50: X: 493322,6 i Y: 4668319,2
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Punt 51: X: 493352,2 i Y: 4668315,2

Punt 52: X: 493396,8 i Y: 4668292,2

Punt 53: X: 493416,7 i Y: 4668279,8

Punt 54: X: 493440,9 i Y: 4668261,8

Punt 55: X: 493462,0 i Y: 4668248,8

Punt 56: X: 493489,9 i Y: 4668235,8

Punt 57: X: 493527,8 i Y: 4668221,5

Punt 58: X: 493567,5 i Y: 4668214,0

Punt 59: X: 493595,4 i Y: 4668207,2

Punt 60: X: 493627,7 i Y: 4668197,3

Punt 61: X: 493652,5 i Y: 4668184,2

Punt 62: X: 493681,0 i Y: 4668169,3

Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Garrigàs. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X:
493681,0 i Y: 4668169,3.

 

Contra els acords plenaris d'aprovació d'aquesta delimitació, que exhaureixen la via administrativa, les
persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Les administracions públiques interessades poden interposar un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, sens perjudici de la possibilitat de formular
el requeriment previ previst en l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.

 

Barcelona, 9 d'octubre de 2020

 

Rosa Vestit i Villegas

Directora general d'Administració Local

 

(20.288.064)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2528/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de Gelida i de Sant Sadurní d'Anoia.

 

Els dies 21 de juliol i 28 d'abril de 2020 els plens dels ajuntaments de Gelida i de Sant Sadurní d'Anoia van
aprovar, respectivament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, la delimitació efectuada el dia 5 de març de 2020 per les comissions municipals de delimitació
respectives. Aquesta delimitació forma part del procés d'elaboració del Mapa municipal de Catalunya, previst en
l'article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.

D'acord amb l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments de Gelida i de Sant Sadurní d'Anoia que es descriu
a continuació i incorporar-la als mapes municipals corresponents:

 

Fita 1: se situa a Espiells, a la circumval·lació d'entrada a les caves Juvé i Camps i a uns trenta-cinc metres al
sud-est de l'edificació sud. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Sant Llorenç d'Hortons. Les
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 400982,0 i Y: 4588638,9.

 

Fita 2: se situa a uns cent vint metres a l'est del marge est de la carretera d'Espiells BV-2247. Es reconeix
com a fita de terme una pedra en forma de prisma recte de base triangular equilàtera de vint centímetres de
costats a la base i cinquanta centímetres d'alçària. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior
és la recta compresa entre ambdues fites. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Subirats. Les
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 401062,6 i Y: 4588167,1.

 

Contra els acords plenaris d'aprovació d'aquesta delimitació, que exhaureixen la via administrativa, les
persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Les administracions públiques interessades poden interposar un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, sens perjudici de la possibilitat de formular
el requeriment previ previst en l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.

 

 

Barcelona, 9 d'octubre de 2020
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Rosa Vestit i Villegas

Directora general d'Administració Local

 

(20.288.065)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2529/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de Cabrils i d'Òrrius.

Els dies 30 de juliol i 4 de maig de 2020 els plens dels ajuntaments de Cabrils i d'Òrrius van aprovar,
respectivament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, la
delimitació efectuada el dia 25 de febrer de 2020 per les comissions municipals de delimitació respectives.
Aquesta delimitació forma part del procés d'elaboració del Mapa municipal de Catalunya, previst en l'article
28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril.

D'acord amb l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments de Cabrils i d'Òrrius que es descriu a continuació i
incorporar-la als mapes municipals corresponents:

 

Fita 1: se situa en el punt d'intersecció entre l'eix del camí d'Òrrius a Cabrils per Quatre Camins i la
perpendicular traçada des de la fita auxiliar següent:

Fita auxiliar: se situa a uns deu metres al sud-oest del marge sud-oest del camí d'Òrrius a Cabrils per Quatre
Camins. Hi ha la fita de pedra de forma prismàtica recta aproximadament triangular, de trenta-cinc
centímetres de costats a la base i trenta-cinc centímetres d'alçària. Té gravades a les diferents cares una C,
una O i una A. Les coordenades UTM ETRS89 31N de la fita auxiliar són: X: 447325,7 i Y: 4599259,3. Aquesta
fita és també comuna al terme municipal d'Argentona. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 447332,1 i
Y: 4599271,8.

 

Fita 2: se situa a Quatre Camins, sobre una petita carena. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i
l'anterior és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 447194,1 i Y:
4599254,4.

 

Fita 3: se situa a l'eix del camí d'Òrrius a Cabrils, sobre una petita carena i a catorze metres al nord de la
cantonada nord-oest de can Mestruc. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és la carena
on estan situades ambdues fites. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 446457,3 i Y: 4599185,5.

 

Fita 4: se situa al coll de Porc, a l'eix del camí d'Òrrius a Cabrils. Es reconeix una fita testimoni de pedra, de
forma prismàtica recta triangular, de vint-i-cinc centímetres de costats a la base i cinquanta centímetres
d'alçària. Té gravades a les diferents cares les inscripcions C, O i VD. Està situada a uns cinc metres al sud-
oest del marge sud-oest del camí d'Òrrius a Cabrils. Les coordenades UTM ETRS89 31N de la fita testimoni
són: X: 445906,2 i Y: 4599025,1. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l'anterior és l'eix del camí
d'Òrrius a Cabrils. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Vilassar de Dalt. Les coordenades UTM
ETRS89 31N són: X: 445903,9 i Y: 4599033,0.
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Contra els acords plenaris d'aprovació d'aquesta delimitació, que exhaureixen la via administrativa, les
persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Les administracions públiques interessades poden interposar un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, sens perjudici de la possibilitat de formular
el requeriment previ previst en l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.

 

Barcelona, 9 d'octubre de 2020

 

Rosa Vestit i Villegas

Directora general d'Administració Local

 

(20.288.066)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

RESOLUCIÓ PRE/2530/2020, de 9 d'octubre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes
municipals de les Cabanyes i de Vilobí del Penedès.

Els dies 18 de desembre de 2019 i 11 de març de 2020 els plens dels ajuntaments de les Cabanyes i de Vilobí
del Penedès van aprovar, respectivament, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, la delimitació efectuada el dia 6 de novembre de 2019 per les comissions municipals
de delimitació respectives. Aquesta delimitació forma part del procés d'elaboració del Mapa municipal de
Catalunya, previst en l'article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

D'acord amb l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a la delimitació aprovada pels ajuntaments de les Cabanyes i de Vilobí del Penedès que es
descriu a continuació i incorporar-la als mapes municipals corresponents:

 

Fita 1: se situa al marge nord d'un camí d'accés a vinyes a la partida Plana de les Cabanyes, a uns setanta-
cinc metres al sud-est de la Riera de Manyans. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Pacs del
Penedès. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 389581,8 i Y: 4580533,2.

 

Fita 2: se situa al marge nord del camí de la Granada, a l'oest del Bosc del Martí. La línia de terme reconeguda
entre aquesta fita i l'anterior segueix, des de la fita anterior, en línia recta fins al punt de coordenades UTM
ETRS89 31N: X: 389586,4 i Y: 4580532,2 situat a l'eix d'un camí d'accés a vinyes, des d'aquest punt segueix
per l'eix del dit camí fins a la intersecció de la prolongació d'aquest eix amb l'eix de la carretera BV-2127, i des
d'aquest punt, continua per l'eix de la dita carretera fins al punt de coordenades UTM ETRS89 31N: X:
390135,3 i Y: 4580911,0. A partir d'aquí, segueix la poligonal definida pels següents punts de coordenades
UTM ETRS89 31N:

Punt 1: X: 390135,3 i Y: 4580911,0

Punt 2: X: 390122,7 i Y: 4580916,2

Punt 3: X: 390099,6 i Y: 4580926,5

Punt 4: X: 390085,9 i Y: 4580932,4

Punt 5: X: 390074,4 i Y: 4580937,2

Punt 6: X: 390066,6 i Y: 4580939,9

Punt 7: X: 390060,5 i Y: 4580942,6

Punt 8: X: 390045,3 i Y: 4580948,1

Punt 9: X: 390034,5 i Y: 4580953,2

Punt 10: X: 390027,5 i Y: 4580958,9

Punt 11: X: 390020,7 i Y: 4580964,6
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Punt 12: X: 390013,1 i Y: 4580971,1

Punt 13: X: 390007,8 i Y: 4580975,1

Punt 14: X: 390004,4 i Y: 4580978,4

Punt 15: X: 390002,9 i Y: 4580983,8

Punt 16: X: 390000,9 i Y: 4580992,7

Punt 17: X: 389996,6 i Y: 4581010,7

Punt 18: X: 389992,0 i Y: 4581028,2

Punt 19: X: 389983,0 i Y: 4581075,9

Punt 20: X: 389975,2 i Y: 4581104,3

Punt 21: X: 389974,1 i Y: 4581115,9

Punt 22: X: 389964,3 i Y: 4581214,1

Punt 23: X: 390075,3 i Y: 4581197,6

Punt 24: X: 390172,5 i Y: 4581239,3

Punt 25: X: 390232,0 i Y: 4581256,1

Punt 26: X: 390241,9 i Y: 4581259,9

Punt 27: X: 390429,0 i Y: 4581314,6

Des d'aquest darrer punt, situat a l'eix del camí de les Tres Puntes, segueix pel dit eix, en direcció al mas de
les Tres Puntes, fins al punt de coordenades UTM ETRS89 31N: X: 390562,4 i Y: 4581660,9 situat a la
intersecció de l'eix del camí de les Tres Puntes amb la prolongació de l'eix del camí del Bosc del Martí, que a
partir d'un punt passa a anomenar-se camí de la Granada, el qual segueix per l'eix del dit camí fins al punt de
coordenades UTM ETRS89 31N: X: 391113,9 i Y: 4581448,0, i des d'aquí segueix en línia recta fins a la fita
segona. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de la Granada. Les coordenades UTM ETRS89 31N
són: X: 391117,7 i Y: 4581449,9.

 

Contra els acords plenaris d'aprovació d'aquesta delimitació, que exhaureixen la via administrativa, les
persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. Les administracions públiques interessades poden interposar un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, sens perjudici de la possibilitat de formular
el requeriment previ previst en l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.

 

Barcelona, 9 d'octubre de 2020

 

Rosa Vestit i Villegas

Directora general d'Administració Local

 

(20.288.067)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Des de l'inici de l'etapa de la represa a Catalunya en el marc de l'emergència sanitària vigent provocada per la
COVID-19 les autoritats competents han adoptat diverses mesures, preventives i de control, per protegir la
salut i la seguretat de la ciutadania, i contenir la propagació de la malaltia, en funció de la situació
epidemiològica i assistencial de cada moment i, també, de cada territori, d'acord amb els principis de
necessitat i de proporcionalitat.

La Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 posa
l'accent en la lluita contra la pandèmia en el compromís individual i un comportament social de cautela i
autoprotecció assentant en les premisses següents: la higiene freqüent de mans; la higiene de símptomes
respiratoris; el manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, minimitzant els
contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió; la distància física
interpersonal de seguretat; l'ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal
de seguretat; la preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats; la ventilació correcta dels
espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies, així com en l'adopció de mesures de aïllament i de
comunicació amb els serveis sanitaris davant l'aparició de símptomes compatibles amb la COVID-19. La
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, s'ha complementat amb plans sectorials aprovats per a diferents
sectors i àmbits d'activitat i altres resolucions i instruccions d'abast específic, com ara en àmbits d'especial
vulnerabilitat com són les residències d'atenció a la gent gran i a les persones amb pluridiscapacitat. També
s'ha aprovat la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la
mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, la qual estableix l'obligatorietat
de l'ús de la mascareta, per a les persones de sis anys en endavant, a la via pública, als espais a l'aire lliure i a
qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la
distància física interpersonal de seguretat. Queden exemptes d'aquesta obligació les persones que presentin
algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta o
que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o
bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització; no sent exigible tampoc en el cas
d'exercici físic esportiu a l'aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la
pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible, d'acord amb les indicacions de les
autoritats sanitàries.

No obstant, l'evolució de la pandèmia, amb l'aparició de nous brots epidemiològics i noves cadenes de
transmissió d'abast comunitari, que comprometen la integritat i la salut de les persones ha determinat que, a
l'empara de la legislació sanitària i de protecció civil aplicable, i, més específicament, a partir de l'aprovació del
Decret llei 27/2020, de 12 de juliol, en base a l'article 55 k) de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut
pública, que disposa que, en situacions de pandèmia declarades per les autoritats competents, les autoritats
sanitàries poden adoptar mesures de limitació de l'activitat, del desplaçament de les persones i de la prestació
de serveis en determinats àmbits territorials previstes en l'annex 3, d'acord amb el que disposa l'article 55,
s'hagin dictat successives resolucions, les quals han tingut per objecte controlar l'expansió de la pandèmia amb
mesures de contenció en àmbits territorials específics i de caràcter temporal. Les resolucions dictades en
àmbits territorials concrets han inclòs, com a estratègies per a la lluita contra la pandèmia, un seguit de
recomanacions adreçades a la ciutadania dirigides a limitar els desplaçaments als estrictament necessaris i
disminuir igualment la interacció social, la limitació del nombre de persones en les reunions i/o trobades tant
en l'àmbit públic com en l'àmbit privat, per tal d'evitar en la ciutadania comportaments que generin riscos de
propagació de la infecció. D'altra banda, han inclòs mesures restrictives aplicables a l'exercici de determinades
activitats que, l'evidència derivada de l'anàlisi dels brots i dels casos declarats, ha identificat de major risc per
a la transmissió comunitària de la COVID-19, per tal de garantir-ne un desenvolupament més segur i
compatible amb l'objectiu de prevenció dels riscos de contagi (limitacions en aforaments per evitar
aglomeracions i establiment de sistemes de control del nombre d'assistents, limitacions en l'exercici de
determinades modalitats de prestació d'una activitat o la seva suspensió, limitacions per garantir la distància
mínima interpersonal com a factor essencial de protecció, entre d'altres).
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Juntament amb aquestes mesures d'abast territorial també s'han adoptat mesures aplicables a tot el territori
de Catalunya. En aquest sentit, s'han aprovat la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es
prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes
alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID i la Resolució SLT/2073/2020, de
17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord
del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració
d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la
Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, amb mesures de contenció per a les activitats d'hoteleria, restauració
i determinades activitats recreatives -que es veuen afectades en la seva efectivitat durant la vigència d'aquesta
Resolució o, eventualment, de la que en pugui establir la pròrroga- i de suspensió de determinades activitats
d'oci.

Mitjançant la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya es va
estendre la limitació a deu persones en les reunions i trobades al conjunt de tot Catalunya; posteriorment,
arran de l'empitjorament de la situació epidemiològica i mitjançant la Resolució SLT/2325/2020, de 25 de
setembre, es va reforçar la limitació afectant les reunions familiars i socials, que s'establí en un màxim de sis
persones, llevat que es tractés de persones convivents; aquesta Resolució fou prorrogada per la Resolució
SLT/2480/2020, de 8 d'octubre.

A data d'avui, hi ha vigents mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de COVID-19 d'àmbit territorial als municipis i territoris següents: determinats municipis de la
comarca de la Noguera (Resolució SLT/2394/2020, de 30 de setembre); Girona i Salt (Resolució
SLT/2395/2020, de 30 de setembre); Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat,
Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat,
Castelldefels i Gavà (Resolució SLT/2396/2020, de 30 de setembre); Vic i Manlleu (Resolució SLT/2397/2020,
de 30 de setembre). També estan afectats per mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 d'àmbit territorial els municipis d'Amposta, Tortosa i Roquetes
(Resolució SLT/2452/2020, de 5 d'octubre), i de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès (Resolució
SLT/2479/2020, de 8 d'octubre). A l'entrada en vigor d'aquesta Resolució, en els territoris en què encara
romanguin vigents, les mesures específiques seran desplaçades, en tot allò que s'hi oposin, per les contingudes
en aquesta.

En data 14 d'octubre de 2020, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès nou informe
justificatiu de l'adopció de les mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. Aquest informe
preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de
salut pública a proposta de la mateixa Agència, acredita la situació actual de risc de contagi, la situació de
control de la pandèmia, la suficiència de les mesures i proposa un seguit de mesures a adoptar, algunes amb
caràcter obligatori, per a tota Catalunya d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei
27/2020 esmentat, amb una proposta de durada inicial de 15 dies.

D'acord amb aquest informe, la situació a Catalunya indica que actualment hi ha moltes zones arreu del
territori que presenten brots complexos i que s'ha intensificat de manera clara i progressiva la transmissió
comunitària de la COVID-19 a tot Catalunya, amb una taxa d'incidència acumulada que es troba per sobre dels
250 casos per 100.000 habitants els darrers 14 dies. Igualment, des del punt de vista assistencial, les dades
mostren que la situació és compromesa per al sistema sanitari, amb un augment generalitzat a tot el territori
dels ingressos en hospitalització convencional i a les unitats de cures intensives i una ocupació global de llits
crítics que supera el 30% en cinc de les vuit regions sanitàries. La situació epidemiològica a Catalunya,
paral·lela a la dels països del seu entorn territorial, denota l'abandonament de la situació d'estabilitat, pel que
fa a l'aparició de nous contagis i de la velocitat de propagació de la pandèmia, que havia caracteritzat els
darrers dos mesos, per iniciar un procés d'increment d'aquests indicadors, així com de l'impacte de la
pandèmia en el teixit assistencial.

En aquest sentit, les dades del seguiment continu de l'evolució del virus en el conjunt de Catalunya i del seu
impacte en la capacitat del sistema sanitari que reflecteix l'informe esmentat en les dues darreres setmanes,
però especialment els darrers set dies, qüestionen la suficiència de les mesures de control adoptades fins al
moment i determinen la necessitat d'implementar, sense demora, en tot el territori noves mesures més
estrictes que afavoreixin la reducció de les interaccions socials, tant en espais públics com privats, i la
restricció de la mobilitat amb l'objectiu d'intentar controlar la corba de contagis, aplanar-la i intentar evitar
que, en cas contrari, s'hagin d'adoptar mesures més limitadores dels drets de les persones i de major impacte
social i econòmic per al conjunt de la població, com seria haver de procedir a acordar el confinament, total o
parcial.

La Resolució, en l'apartat 2, estableix, amb caràcter de recomanació general, que s'evitin els desplaçaments no
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essencials i es romangui en el domicili tant como sigui possible donat que la mobilitat generalitzada, encara
amb les mesures de seguretat recomanades, ajuda a disseminar la infecció, i també que les relacions
interpersonals s'adaptin a una estratègia d'acord amb els conceptes de “bombolla de convivència” i de
“bombolla ampliada”, entesos com a conjunts de persones que es relacionen entre si generant un espai de
confiança i de seguretat a partir del compromís dels seus membres de mantenir les seves relacions socials dins
de les bombolles i que aquestes es mantinguin estables.

En l'apartat 3 es reforcen les mesures de prevenció i higiene establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18
de juny, per tot tipus d'activitats, i s'estableixen aquelles que han d'adoptar tots els centres de treball adaptats
a les característiques de l'activitat que s'hi desenvolupa, amb especial èmfasi en les mesures de més impacte
en la mobilitat com és el cas de la promoció de mesures organitzatives i tècniques que permetin limitar al
màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions
telemàtiques, o bé, altres mesures quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d'entrada i sortida
esglaonats, flexibilitat horària, o similars mesures. També s'estableixen mesures de neteja i ventilació dels
espais; de desinfecció de superfícies i utensilis; mesures organitzatives dels espais comuns i de descans, per
evitar contactes massius de treballadors i garantir la distància mínima de seguretat, o si no és possible, proveir
dels equips de protecció adequats; aclariments sobre l'ús de la mascareta en l'entorn laboral. Al treball a
distància o teletreball implantat en virtut de les mesures per a la contenció de l'expansió de la pandèmia
contingudes en l'apartat a) del punt 3 d'aquesta Resolució, li són d'aplicació les previsions contingudes en la
disposició transitòria tercera del Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància. Així
mateix, al personal al servei de les administracions públiques i del seu sector públic li són aplicables les
previsions sobre teletreball contingudes en el Reial Decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures
urgents en matèria de teletreball en les Administracions Públiques i de recursos humans en el Sistema Nacional
de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

En l'apartat 4 es manté la prohibició de les reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social) de més de sis
persones, llevat que pertanyin a la mateixa “bombolla de convivència” entesa com el grup de persones que
conviuen sota el mateix sostre i que pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per
prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. Es mantenen també les exclusions i la prohibició de
consum en les reunions i trobades en espais públics, regulades a la Resolució SLT/2480/2020, de 8 d'octubre
per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que aquesta Resolució deixa sense efecte.

En l'apartat 5 s'elimina l'oferta d'activitats de serveis que impliquin un contacte personal proper, llevat que
sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari; es preveu que es poden oferir serveis de perruqueria
exclusivament per a les activitats relacionades amb la higiene del cabell, i s'estableix la preferència per la
prestació del servei sense contacte físic amb el client, sempre que sigui possible. Així mateix, amb l'objectiu
d'evitar aglomeracions i assegurar la disminució de la interacció personal s'estableixen mesures de control de
l'accés i de l'aforament en temps real per als locals i establiments de comerç minorista de més de 400 metres
quadrats i dels que estan ubicats en establiments comercials col·lectius, incloses les zones comunes;
s'estableixen mesures organitzatives per garantir la distància de seguretat, es limita l'aforament a un 30% de
l'autoritzat, llevat determinats establiments comercials minoristes amb consideració d'essencial als quals es
permet arribar a un 50% de l'aforament. Es preveu l'establiment de mesures organitzatives de l'activitat de
manera que la transacció comercial afavoreixi minimitzar el contacte personal.

En l'apartat 6, relatiu als actes religiosos i cerimònies civils, es limita l'assistència al 50% de l'aforament.

En l'apartat 7 s'estableixen mesures aplicables al transport públic adreçades a garantir el manteniment de
l'oferta tot i la disminució de la demanda que es pugui registrar en compliment de la resta de disposicions que
preveu la resolució, així com mesures que reforcen el compliment de les normes d'autoprotecció establertes
per les autoritats competents en espais i instal·lacions amb una concentració de persones que pot ser elevada
especialment en hores punta.

En l'apartat 8 s'estableixen limitacions en l'aforament per a les activitats culturals d'arts escèniques i musicals,
cinema o exposicions en recintes estables tant espais tancats, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars,
com a l'aire lliure en els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, que s'estableix
en el 50% amb preassignació de localitats i registre de dades de contacte i amb subjecció al corresponent Pla
sectorial del Pla d'actuació PROCICAT. Per a aquestes activitats culturals, així com per als espectacles públics i
les activitats recreatives autoritzades a l'obertura (cafès teatre, cafès concert, sales de concert i restaurants
musicals) s'estableix l'horari de tancament a les 23:00 h. Quant a les activitats de bar, restaurant o restaurant
bar que es duguin a terme en els locals i establiments on se celebrin aquests espectacles i activitats recreatives
musicals, es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment
amb cita prèvia.

També es restringeix l'aforament de les instal·lacions i els equipaments esportius, que no pot superar el 50%, i
s'ha de garantir un control d'accés i el compliment de les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè
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de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

També als establiments hotelers es limita l'aforament dels espais comuns al 50% de l'autoritzat (apartat 10). I
respecte als mercats no sedentaris, l'apartat 13 preveu que poden mantenir la seva activitat condicionada a
una reducció al 30% de l'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al
corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

La limitació d'aforaments en diferents àmbits d'activitat és una mesura útil per garantir un distanciament
interpersonal en els espais en els quals un es presenti, sent aquesta mesura una de les més eficaces per evitar
la transmissió juntament amb la higiene de mans i l'ús de la mascareta. L'horari de tancament dels
establiments, i serveis oberts al públic també forma part també de les mesures preventives de contenció que
persegueixen reduir el risc de transmissió, evitant o reduint la possibilitat de contagi, per l'efecte que tenen
afavorint la disminució de la interacció social.

D'altra banda, s'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a
Catalunya, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals, i se suspèn
l'obertura al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents
desmuntables. Així mateix, es prohibeix l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en
espais tancats. En l'apartat 9 se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de
bingo, i en l'apartat 13 se suspèn la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes
majors.

Aquesta mesura de màxima restricció es justifica en aquestes activitats tant per la concentració de persones
que no conviuen habitualment juntes, durant un temps prolongat, com pel nivell de la mobilitat que es
produeix per accedir-hi i en les zones properes. Aquestes mesures de provada eficàcia són indispensables en el
moment actual per tal d'aturar l'expansió del virus.

Igualment l'apartat 10 suspèn les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden
prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.

L'àmbit de la restauració constitueix un espai principal de relació social i facilita la interacció social més enllà
de persones que configuren les bombolles de convivència estables i durant l'estada en locals i establiments de
restauració es donen factors de risc més elevats que en d'altres activitats i que estan relacionats amb la no
utilització de la mascareta durant tot o la majoria del temps d'estada a l'establiment de restauració i el no
manteniment de la distància de seguretat dins de l'agrupació màxima de sis persones durant un temps prou
rellevant. Aquestes dues mesures d'autoprotecció ( l'ús de mascareta i mantenir la distància de seguretat
interpersonal mínima) són les més importants per evitar la transmissió del virus de persona a persona.

No obstant, resten exclosos d'aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que
poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin
prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. També resten exclosos
d'aquesta suspensió els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials,
incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter
social.

No resulten afectades les activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i
activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el
transport escolar, i així a l'apartat 11 s'estableix que s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans
sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant
rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.

Finalment, en l'àmbit universitari, els indicadors de la pandèmia en els darrers dies fan necessària una actuació
ràpida i d'impacte contundent per limitar la mobilitat de l'alumnat, i s'ha establert, com es conté a l'apartat 12,
amb l'acord del Consell Interuniversitari de Catalunya, que aquest objectiu s'assoleix amb la suspensió de la
docència teòrica presencial, i l'organització de les classes en format virtual, sense que sigui necessari afectar
altres activitats universitàries.

Les limitacions que es contenen en aquesta Resolució són conformes amb les orientacions de l'Organització
Mundial de la Salut i es consideren, d'acord amb la gravetat de les dades epidemiològiques i assistencials
actuals, mesures proporcionals, idònies, necessàries i justificades amb la finalitat de control de contagis i
protecció dels drets a la vida, la integritat física i la salut de tota la població i específicament dels col·lectius
més vulnerables davant la pandèmia i per tal de garantir la capacitat d'atenció del sistema sanitari, tant a les
demandes generades per la pandèmia de COVID-19, com a les demandes de salut derivades d'altres patologies
més enllà de la pandèmia.

Per tot l'exposat, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació PROCICAT per a
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el marc de la legislació
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sanitària i de salut pública i de protecció civil, i en ús de l'habilitació que ens confereix l'article 5 del Decret
63/2020, de 18 de juny, del president de la Generalitat de Catalunya, de la nova governança de l'emergència
sanitària provocada per la COVID-19 i inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya,

 

Resolem:

 

-1 Mesures especials en matèria de salut pública

Mitjançant aquesta Resolució s'estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de
l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 aplicables al territori de Catalunya, en els termes indicats
en els apartats següents.

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta Resolució o, en el seu cas, la resolució que n'estableixi la
pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18
de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió
i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, així com les establertes a l'apartat 4 de la Resolució
SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a
l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la
declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19,
modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.

Igualment, es deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les mesures de restricció específiques que
estiguin vigents en àmbits territorials inferiors.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució
SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública
relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19.

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a
Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús
públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

 

-2 Desplaçaments personals

Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació
per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats
competents.

En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta, es
recomana adoptar una estratègia de desplaçaments basada en les “bombolles de convivència” o la “bombolla
ampliada”, la qual cosa afavoreix una sociabilitat i un suport adaptada al moment epidèmic actual.

El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de
confiança i seguretat.

La “bombolla de convivència” fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure
també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament
social.

El grup ha de ser el més estable possible. Els contactes fora de la “bombolla de convivència” s'han de limitar,
tant com sigui possible, a les persones que integren la “bombolla ampliada” a què fa referència el paràgraf
següent.

La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un(s) altre(s)
grup(s) acotat de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la “bombolla de
convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser el
més estable possible.

 

-3 Mesures de prevenció i higiene en centres de treball
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Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral
aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d'adoptar, entre d'altres, les mesures
següents:

a) Promoure les mesures organitzatives i tècniques que permetin limitar al màxim la mobilitat de persones
treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé, altres mesures
quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o similars.

b) Quan no sigui possible prioritzar el treball a distància, adoptar mesures organitzatives en les condicions de
treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan
això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al
nivell del risc.

c) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat
d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que estableixin en cada cas
les autoritats sanitàries, i en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint o esglaonant el
seu ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans
permetin el distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres.

d) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb
activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

e) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic,
d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de
mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 o bé, quan hi ha desplaçaments
per l'interior del centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora
estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no serà obligatori el seu ús sense
perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.

f) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de
les clients o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

 

-4 Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de
convivència” a què fa referència l'apartat 2 de la Resolució, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.

En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de
begudes.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral,
les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies
fúnebres, ni els mitjans de transport públic. Tampoc s'hi inclouen les activitats docents (incloses les
universitàries), les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars i l'esport escolar) i les
activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el
transport escolar, les quals es duen a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè
de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT i la normativa relacionada.

Aquesta limitació no afecta les activitats esportives federades que es poden desenvolupar en els termes
previstos a l'apartat 8 d'aquesta Resolució i sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials
aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT.

També resten excloses de la present Resolució les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o
exposicions en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, sempre que es
compleixen les indicacions de l'apartat 8 d'aquesta Resolució i dels plans sectorials aprovats pel Comitè de
Direcció del Pla d'actuació PROCICAT.

Les biblioteques, arxius, museus i monuments han de romandre oberts amb subjecció al corresponent pla
sectorial de represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT.

En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin
d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política, el qual podrà ser exercit en
les condicions que determini l'autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions
establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.
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-5 Empreses de serveis i comerç minorista

Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei
essencial, sanitari o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals
poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.

La prestació de serveis s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.

L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes que tinguin una superfície útil d'exposició i
venda superior a 400 metres quadrats resta condicionada a establir sistemes de control de l'accés i de
l'aforament en temps real, ja sigui a través de personal o de mitjans de telecontrol, així com a la definició de
circuits i fluxos de mobilitat regulats, i es restringeixi l'accés als emprovadors a un màxim d'una persona per
cabina.

En els centres comercials, galeries comercials o recintes comercials s'han d'establir sistemes de control
d'aforament i de fluxos, en els termes abans indicats, als establiments i locals que s'hi troben ubicats i també
als accessos dels propis centres comercials, galeries comercials o recintes comercials. Es restringirà l'accés i
l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

En tot cas, els establiments i locals comercials minoristes han de complir els requisits següents:

a) Que es redueixi al 30% l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat, tret dels
establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de
primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, que han de reduir al 50% el seu
aforament total permès. En el cas d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en
cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. La mateixa reducció d'aforament és d'aplicació
a les zones comunes i de pas dels centres comercials, galeries comercials o recintes comercials. En qualsevol
cas, s'haurà de garantir una distància mínima d'1,5 metres entre clients. En els locals comercials en què no
sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.

b) Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre
que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions en interior del local o en el seu accés, i
també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament evitarà el contacte
directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.

c) Aquests establiments han d'aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat
establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla
d'actuació PROCICAT.

 

-6 Actes religiosos i cerimònies civils

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de
limitar l'assistència al 50 % de l'aforament.

 

-7 Ús del transport públic

El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la
demanda. Només es poden produir reduccions en horari nocturn. L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre
les 6:00 hores i les 9.00 hores del matí dels dies laborables.

Els usuaris del transport públic s'han d'abstenir d'activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.

Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats hi disposaran dispensadors de
gel hidroalcohòlic.

Seguint criteris comuns establerts per les autoritats de transport públic, els operadors utilitzaran els seus
mitjans de difusió per a informar clarament les persones usuàries de les indicacions d'autoprotecció que han de
seguir.

 

-8 Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives

Es poden dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes
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estables tant espais tancats, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, com a l'aire lliure en els espais
especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, sempre que en tots els casos anteriors tot el
públic assisteixi amb seients preassignats i registre de dades de contacte i es garanteixi que no se supera el
50% de la capacitat màxima permesa per llicència o autorització de l'activitat i que es compleixen les
indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT.

Per a les activitats culturals esmentades, així com per als espectacles públics i les activitats recreatives
autoritzades a l'obertura, s'estableix l'horari de tancament a les 23:00 h. Quant a les activitats de bar,
restaurant o restaurant bar que es duguin a terme en els locals i establiments on se celebrin aquests
espectacles i activitats recreatives musicals, es poden prestar exclusivament de conformitat amb el que
disposa el primer paràgraf de l'apartat 10.

Les instal·lacions i els equipaments esportius es poden utilitzar sempre que es garanteixi no superar el 50% de
l'aforament, que hi hagi control d'accés i compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de
Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin
supervisats. No es troben afectats per aquestes prohibicions les instal·lacions i els equipaments esportius
destinats a la tecnificació i al rendiment esportiu.

S'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a Catalunya durant el
període de vigència d'aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i
professionals.

Se suspèn l'obertura al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents
desmuntables. Així mateix, es prohibeix l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en
espais tancats.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes
d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es permet l'ús d'aquests espais a partir
de les 20 hores.

 

-9 Activitats relacionades amb el joc

Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

 

-10 Activitats d'hoteleria i restauració

Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar
exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. Resten
exclosos d'aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre
oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis
d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. També resten exclosos d'aquesta suspensió els
serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats
de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.

En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat, el qual
estarà identificat en cartells visibles.

 

-11 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció
socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).

Les activitats docents, les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i les activitats
d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport
escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció
del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i
protecció de la salut.

 

-12 Activitats docents universitàries

En l'àmbit de les universitats catalanes, i en el marc de l'acord adoptat pel Consell Interuniversitari de
Catalunya en data 13 d'octubre de 2020, la docència teòrica presencial passa a format virtual. La resta
d'activitats, extremant les mesures de protecció, es mantenen. La presència del personal docent i
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d'administració i serveis s'ha d'adequar a les necessitats de l'activitat que les universitats determinin.

 

-13 Congressos, Convencions, Fires comercials i festes majors

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.

Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat
d'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat
pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

-14 Inspecció i règim sancionador

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves
competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el
Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les
mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 

-15 Mesures de coordinació i seguiment policial

Per tal de fer un seguiment i avaluació, tan quantitativa com qualitativa, de les mesures adoptades en el marc
de les resolucions vigents així com de les incidències rellevants que puguin produir-se, i d'acord a les funcions i
organització previstes pel Grup d'Ordre del Pla d'Actuació del PROCICAT per malalties emergents, les Policies
Locals de Catalunya remetran diàriament un informe amb les novetats més importants i amb els indicadors
actualitzats al canal telemàtic de la PG-ME habilitat per al seguiment de la pandèmia de SARS-COVID-2:

a. Nombre d'efectius policials afectats per la COVID

b. Nombre de persones identificades

c. Nombre d'actes de denúncia a persones

d. Nombre d'actes de denúncia a locals

e. Nombre de locals tancats

f. Qualsevol altre incident rellevant

En l'àmbit local, i sens perjudici de les comunicacions de la subdirecció general de coordinació de policies locals
de la Direcció General de l'Administració de la Seguretat, la coordinació operativa dels dispositius policials es
durà a terme entre els comandaments de les policies locals i els comandaments territorials de les Àrees
Bàsiques Policials (ABP).

 

-16 Informes periòdics i durada

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures.

S'estableix la durada de les mesures en un termini de 15 dies.

 

-17 Efectes

Aquesta Resolució deixa sense efectes la Resolució SLT/2480/2020, de 8 d'octubre, per la qual es prorroguen
les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 en el territori de Catalunya.

 

-18 Entrada en vigor

Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC, a excepció dels apartats 4, 6 pel que fa a
les previsions que afecten els actes religiosos i 12, l'entrada en vigor dels quals es condiciona a la prèvia
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autorització per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada a l'empara de l'article 10.8 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Mentre no entra en vigor l'apartat 4 d'aquesta Resolució, es manté vigent la Resolució SLT/2480/2020, de 8
d'octubre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.

 

Barcelona, 15 d'octubre de 2020

 

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

 

Miquel Samper i Rodriguez

Conseller d'Interior

 

(20.289.089)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2512/2020, de 5 d'octubre, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic de la
Modificació núm. 11 del Pla d'ordenació urbanística municipal en relació amb l'ajust dels paràmetres
d'edificació i localització de les edificacions i instal·lacions d'interès públic, al terme municipal d'Alguaire
(exp. U18/054 – OTAALL20180119).

Fets

En data 16 de juny de 2018 l'Ajuntament d'Alguaire va sol·licitar a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació
Ambiental de Lleida l'inici del procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada de la Modificació
número 11 del Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) d'Alguaire i el 8 de setembre de 2020 va
completar la documentació requerida.

L'informe emès per l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de 22 de setembre de 2020 proposa no fer
avaluació ambiental estratègica ordinària, un cop examinada la documentació aportada i tenint en compte les
consultes efectuades i els criteris que defineix l'annex 2 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental
de plans i programes.

La Modificació comporta una flexibilització dels usos admesos en el sòl no urbanitzable de la totalitat del
municipi.

El terme municipal d'Alguaire disposa d'un grau de protecció ambiental moderat, amb dos espais inclosos en el
Pla d'espais d'interès natural i en la xarxa Natura 2000 (Plans de la Unilla / Aiguabarreig Segre – Noguera
Ribagorçana) que, no obstant això, ocupen una part relativament petita del territori. El Pla territorial parcial de
Ponent, per la seva banda, amplia els àmbits amb protecció amb la inclusió dels vessants de l'altiplà i la
confecció de zones de transició a l'entorn dels espais naturals esmentats.

També cal mencionar l'extensió del sòl de protecció territorial associat a l'aeroport, que cobreix la major part
de l'altiplà Alguaire - Almenar.

D'acord amb l'indicador d'ocupació del sòl elaborat per la Direcció General de Polítiques Ambientals, el sòl no
urbanitzable d'Alguaire presenta un grau d'ocupació del 4,31%, que indica una pressió mitjana sobre aquesta
classificació urbanística. Així doncs, el terme municipal disposa d'una capacitat d'acollida limitada en relació
amb la implantació de noves edificacions en sòl no urbanitzable.

El fet que la proposta afecti únicament les edificacions i instal·lacions d'interès públic minimitza el seu impacte
potencial sobre l'ocupació i la fragmentació del sòl no urbanitzable, i permet que les diferents propostes siguin
avaluades per l'òrgan ambiental en el marc del tràmit d'autorització d'aquest tipus d'activitats previst en la Llei
d'urbanisme.

Tanmateix, la proposta possibilita la construcció de noves edificacions en zona inundable, sense tenir en
compte les restriccions d'ús en les zones de flux preferent/inundable establertes pel Reglament de domini
públic hidràulic vigent i en l'informe emès per l'Agència Catalana de l'Aigua en el tràmit de consultes es fa
precisió que totes les noves edificacions i instal·lacions que s'implantin en sòl no urbanitzable hauran de ser
compatibles amb allò establert als articles 9 bis i 14 bis del Reglament de domini públic hidràulic.

Així mateix, l'Agència recorda els criteris als quals caldrà ajustar les noves edificacions pel que fa als sistemes
de sanejament i abastament, si bé cal assenyalar que alguns d'aquests aspectes es troben incorporats ja en
altres articles de la normativa del POUM, com és el cas de l'article 169 (relatiu a la protecció de les aigües i del
sòl subjecte a riscos). A més, l'apartat 8.2 del document ambiental estratègic inclou les mesures que el
desenvolupament de la Modificació haurà d'observar en relació amb el cicle de l'aigua, donant compliment a les
condicions de l'informe esmentat en aspectes tals com la internalització dels costos de l'abastament i del
sanejament, la promoció de xarxes separatives, o les concessions/ autoritzacions que són preceptives.

També s'han rebut respostes a les consultes del Departament d'Interior, de Cultura i de la Comissió Territorial
d'Urbanisme, en sentit favorable.
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Fonaments de dret

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, 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.b) de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, determina que són objecte
d'avaluació ambiental estratègica simplificada les modificacions dels plans urbanístics que constitueixin
variacions fonamentals de les estratègies, directrius i propostes o de la cronologia del pla que produeixen
diferències en els efectes previstos o en la zona d'influència.

Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment d'avaluació ambiental
estratègica simplificada per emetre l'informe ambiental estratègic.

L'article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que l'òrgan ambiental en relació amb tots els plans i els
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.

El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de la persona titular de
la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones titulars de la Sub-direcció General
d'Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat en
matèria d'avaluació ambiental estratègica, disposa que es delega en aquestes darreres la competència que
l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, atribueix a l'òrgan ambiental en els
supòsits següents: modificacions de planejament urbanístic general, llevat de les relatives a plans directors
urbanístics i normes de planejament urbanístic, i instruments de planejament urbanístic derivat, llevat dels
casos en què el seu àmbit afecta més d'un servei territorial.

 

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

 

Resolc:

 

—1 Emetre l'informe ambiental estratègic en el sentit que la Modificació puntual número 11 del POUM
d'Alguaire en relació amb l'ajust dels paràmetres d'edificació i localització de les edificacions i instal·lacions
d'interès públic no s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, amb la precisió que caldrà
incorporar a l'articulat normatiu del POUM les restriccions d'ús per motius d'inundabilitat, d'acord amb el que
estableixen els articles 9 bis i 14 bis del Reglament de domini públic hidràulic.

 

—2 Notificar aquesta Resolució a l'Ajuntament d'Alguaire 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 la Modificació, o bé sens perjudici dels que
siguin procedents en via administrativa contra l'acte d'aprovació de la Modificació, de conformitat amb l'article
31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

D'acord amb l'esmentat article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l'informe ambiental estratègic perd la
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vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat la Modificació en el termini màxim de quatre anys des que es
publiqui.

 

Lleida, 5 d'octubre de 2020

 

P. d. (Resolució TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015)

Maria Dolors Tella i Albareda

Directora dels Serveis Territorials a Lleida

 

(20.288.037)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2513/2020, de 9 d'octubre, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic del Pla

especial urbanístic autònom del projecte constructiu del dipòsit de reserva de 2.000 m3 de l'ETAP del
sistema d'abastament d'aigua en alta Bages Llobregat, al terme municipal de Sallent (exp.
OTAACC20190088).

Fets

En data 13 de març de 2019 va entrar al registre electrònic del Departament de Territori i Sostenibilitat una
consulta sobre el tràmit d'avaluació ambiental del Pla especial urbanístic autònom del projecte constructiu del
dipòsit de reserva de 2.000 m3 de l'ETAP del sistema d'abastament d'aigua en alta Bages Llobregat (PEU en
endavant), al terme municipal de Sallent, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Bages en sessió ordinària de
3 de juny de 2019.

S'adjuntava a la sol·licitud el Pla especial urbanístic esmentat, de maig de 2019, signat per Joan Santacana i
Espasa, enginyer de camins, canals i ports, de l'empresa Temax Enginyeria, S.L, el qual inclou memòria,
normes urbanístiques, plànols informatius i un plànol normatiu. Entre els annexos s'inclouen el document
“Avantatges i inconvenients de les alternatives i conclusions de l'estudi preliminar per a la millora de la reserva
i regulació del sistema comarcal en alta Bages-Llobregat”, i un estudi d'impacte i integració paisatgística
(EIIP).

En data 1 d'abril de 2019 el cap del Servei de Plans i Programes de la Sub-direcció General d'Avaluació
Ambiental de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural va emetre resposta a la consulta, en el
sentit que el Pla esmentat s'havia de sotmetre a avaluació ambiental estratègica simplificada, atès que qualifica
sòl i no està previst en el Pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) de Sallent.

En data 28 de maig de 2020 va entrar al registre electrònic del Departament de Territori i Sostenibilitat la
sol·licitud d'inici del tràmit d'avaluació ambiental estratègica simplificada del Pla especial urbanístic autònom
referenciat. S'adjuntava a la sol·licitud el Pla aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Bages en sessió ordinària
de 3 de juny de 2019, i el document ambiental estratègic, de març de 2020, signat per Josep Illa i Antich,
biòleg (col·legiat núm. 11883-C) i Mireia Fargas i Carbonés, ambientòloga (col·legiada núm. 752), de l'empresa
Phragmites, i aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Bages en sessió ordinària de 25 de maig de 2020.

En el marc de les consultes necessàries d'acord amb l'article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, s'han
consultat les administracions públiques afectades i el públic interessat següent: Agència Catalana de l'Aigua,
Servei Territorial d'Urbanisme a la Catalunya Central i Col·lectiu Ecologista l'Alzina.

La documentació també s'ha exposat al web del Departament de Territori i Sostenibilitat per a l'accés i les
aportacions de qualsevol persona interessada.

No s'ha rebut resposta a les consultes. Tanmateix, s'han tingut en compte els informes emesos per les
administracions públiques afectades en el tràmit d'informació pública sobre el PEU aprovat pel Ple del Consell
Comarcal del Bages en sessió ordinària de 3 de juny de 2019. Concretament, consten els informes de l'Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), de 17 de juliol de 2019, de l'Agència de Residus de Catalunya
(ARC), de 16 d'octubre de 2019, i de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, de 16 d'octubre
de 2019.

a) Descripció de la proposta

L'objecte del PEU és determinar els paràmetres urbanístics que permetin el tràmit legal inherent a l'execució
del Projecte constructiu del dipòsit de reserva de 2.000 m3 de l'ETAP del sistema d'abastament d'aigua en alta
Bages Llobregat, promogut pel Consell Comarcal del Bages, segons es disposa a l'article 47.4 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, i amb les determinacions
de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme.

El sistema d'abastament d'aigua Bages-Llobregat, gestionat pel Consell Comarcal del Bages, capta l'aigua de la
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séquia de Manresa, la potabilitza a l'ETAP (estació de tractament d'aigua potable) de Sallent i la condueix fins a
diferents nuclis dels municipis de Sallent, Artés, Avinyó i Calders.

Segons s'exposa a la Memòria, la capacitat actual de reserva del sistema és molt petita i es considera
necessària la construcció de, com a mínim, 2 dipòsits nous a curt-mitjà termini, d'acord amb l'”Estudi
preliminar per a la millora de la reserva i regulació del sistema comarcal en alta Bages Llobregat”, redactat per
Aigües de Manresa, S.A., el setembre de 2017.

Per raons d'oportunitat i finançament, el Consell Comarcal ha optat per disposar, en una primera fase, d'un
dipòsit de 2.000 m3 prop de l'ETAP i desenvolupar més endavant un segon dipòsit a Artés. A tal efecte, es va
encarregar la redacció del “Projecte constructiu del dipòsit de reserva de 2.000 m3 de l'ETAP del sistema
d'abastament d'aigua en alta Bages Llobregat” a l'empresa Temax Enginyeria, S.L., el qual es va presentar al
setembre de 2018 i constitueix la base per a la redacció del PEU.

L'àmbit del PEU se situa al paratge de “Rocaus”, al terme municipal de Sallent, a uns 1.050 m a l'oest del nucli
urbà, i separat d'aquest per l'autovia E-9/C-16. A l'entorn immediat de l'emplaçament hi ha una subestació
elèctrica, l'ETAP i el dipòsit d'aigua crua del sistema d'abastament Bages Llobregat, així com dos dipòsits
d'aigua del sistema municipal de Sallent.

L'accés a l'àmbit es fa des de la sortida 65 Sallent-Nord de la C-16, fent un canvi de sentit per agafar la
sortida 62 Sallent-Sud, i prenent el camí de “La Carrerada”; a uns 275 m d'aquest camí, es pren un trencall a
la dreta fins a arribar a les instal·lacions de l'ETAP.

L'àmbit del PEU té una superfície total de 796,53 m² que, mantenint el règim de sòl no urbanitzable, es
qualifica íntegrament de sistema d'infraestructures tècniques i serveis - abastament i subministrament d'aigua
(Ta), tal com s'indica en el plànol normatiu (plànol 4). La delimitació de l'àmbit que es qualifica de sistema
d'infraestructures tècniques correspon amb el que ocupen estrictament el dipòsit i els elements annexes que li
són propis, sense considerar altres instal·lacions existents vinculades.

D'acord amb el Pla territorial parcial de les Comarques Centrals (PTPCC), aprovat definitivament pel Govern de
Catalunya en data 16 de setembre de 2008, i en relació amb el sistema dels espais oberts, l'àmbit del Pla
especial està en sòls de protecció territorial de riscos i afectacions.

Segons el Pla director urbanístic del Pla de Bages (PDUPB), aprovat definitivament pel conseller de Política
Territorial i Obres Públiques el 28 de setembre de 2006, l'actuació s'inscriu en la Matriu agroforestal mixta (B),
i dins de les àrees agroforestals dels costers. En aquestes àrees s'admeten sistemes de serveis nodals (com ara
dipòsits d'aigua), que cal que garanteixin la màxima integració visual i paisatgística, i s'ha de procurar
localitzar aquestes instal·lacions tan properes com sigui possible a la xarxa de comunicacions existents.

Segons el Pla d'ordenació urbanística municipal de Sallent (POUM), aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 19 de maig de 2010, l'àmbit del PEU s'inscriu en el
sòl no urbanitzable qualificat de zona forestal (clau 17).

En el document normatiu del PEU s'indica que a l'àmbit del Pla serà d'aplicació el contingut dels articles 38 i 39
de les Normes urbanístiques del POUM de Sallent.

En la redacció del Pla especial s'han considerat i avaluat les següents alternatives estudiades en el document
“Estudi preliminar per la millora de la reserva i regulació del sistema comarcal en alta Bages Llobregat",
elaborat per Aigües de Manresa, S.A. el setembre de 2017:

- Alternativa 1: construcció d'un gran dipòsit proper a l'ETAP, de 4.000 m3, que podria executar-se en dues
cel·les de 2.000 m3 cadascuna.

- Alternativa 2: construcció de dos dipòsits distribuïts als punts de lliurament, de 1.400 m3 a Turic (TM
d'Avinyó) i 1.400 m3 a la Paloma (TM d'Artés), i un dipòsit de 1.200 m3 proper a l'ETAP.

Ambdues alternatives comporten el desviament d'un tram d'uns 80 m de canonada de sortida de l'ETAP, atès
que la cota de la canonada actual està per sobre del nivell mínim de qualsevol dels nous dipòsits d'aigua
tractada de la planta.

Segons l'estudi previ d'alternatives, l'alternativa 1 té menys cost d'inversió i manteniment, constitueix una
solució modulable que permet l'execució per fases en funció de les necessitats de cabal, ofereix un volum més
gran de reserva subministrable a tot el sistema, i facilita el funcionament de l'ETAP en qualsevol règim, amb
menys dependència del règim de bombaments. L'alternativa 2, al seu torn, comporta una més eficiència
energètica, més seguretat en els punts de subministrament, i la possibilitat d'independitzar el lliurament de
Cornet (Sallent).
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La proposta finalment desenvolupada pel Pla especial es correspon parcialment amb l'alternativa 1, però amb
un projecte desenvolupat en dues fases: en una primera fase es preveu disposar d'un dipòsit de 2.000 m3 prop
de l'ETAP, que es complementarà amb un nou dipòsit a Paloma d'Artés (projecte en redacció). La ubicació del
dipòsit de capçalera es planteja en uns terrenys situats a uns 100 m al sud de l'actual ETAP.

Alguns dels trets bàsics de la proposta són els següents:

- El dipòsit d'aigua serà de formigó, de planta circular de diàmetre 22,22 m i altura de 6 m, i tindrà una
capacitat de 2.000 m3.

- Es preveu la construcció d'una caseta adossada al dipòsit, de 6 x 3 m de planta, i de dues plantes, en la qual
s'ubicaran tots els elements de regulació i control.

- Es preveu un tancament perimetral de 2 m d'altura, amb malla de simple torsió, deixant un espai de 3 m
entre la caseta i el dipòsit per a l'accés amb vehicles i manteniment.

- En el perímetre del dipòsit es proposa un paviment de tot-u artificial, i una cuneta formigonada per conduir
les aigües fins a un petit torrent existent.

- En el perímetre oest del dipòsit es preveu la construcció d'un mur d'escullera, per minimitzar l'ocupació del
terreny, així com d'una rasa perimetral amb tub-dren.

- Atès el fort pendent del camí existent entre l'actual ETAP i el torrent, es proposa la pavimentació d'aquest
camí, en una longitud de 30 m i 4 m d'amplada.

Com a principals mesures d'integració paisatgística previstes en l'EIIP (Annex 11 del Projecte constructiu de
setembre de 2018) es descriuen les següents:

- Es projecta el dipòsit semisoterrat en 1/2 parts, de manera que quedi totalment soterrat en el costat
muntanya i amb una façana màxima visible de 2,25 m en la rasant més baixa de la carena.

- Es proposa l'acabat exterior de la caseta adossada al dipòsit en blocs de morter de color marró.

- Es proposa un acabat del tram de camí formigonat entre l'ETAP i el torrent en colors terrossos i amb un
tractament de rentat, la col·locació de juntes embegudes de fusta cada 5 metres i la delimitació i l'execució
amb encofrat lateral recuperable.

- Es proposa una xarxa de drenatge i reg passiu de les plantacions, basat en la configuració de petits canals o
recs, de 80 cm d'amplada i 30 cm de profunditat, per tal d'assegurar l'evacuació de l'aigua del vial d'accés i
d'evitar l'erosió dels talussos. A l'interior dels canals es col·locaran pedres o motes de terra que actuïn com a
micro-rescloses, generant petits entollaments i el reg passiu de les plantacions.

- Amb l'objectiu de millorar la integració paisatgística del dipòsit i reduir la seva visibilitat des de l'exterior, es
proposa la plantació d'unes 15 unitats de pi blanc (Pinus halepensis), d'uns 625 m2 de plantació d'unitat de
Spartium junceum (a raó de 1 ut/m2), i l'aplicació d'una hidrosembra en uns 985 m2.

b) Consideracions ambientals

El Pla especial és objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada, en tant que s'ajusta al supòsit 6.b
segon de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, en tractar-se d'un pla especial
urbanístic en sòl no urbanitzable que desenvolupa planejament urbanístic general no avaluat ambientalment, i
pel fet de tractar-se d'un pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable en què es qualifica sòl.

En el marc d'aquest procediment, es constata que la documentació aportada incorpora un document ambiental
estratègic (DAE, en endavant), el qual s'adequa a l'estructura i continguts establerts a l'article 29 de la Llei
21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

El DAE identifica correctament els aspectes i elements ambientalment rellevants de l'àmbit del PEU, i estableix
els objectius i criteris ambientals adoptats en l'avaluació ambiental del PEU, ordenant-los jeràrquicament.

Pel que fa a l'anàlisi d'alternatives, el DAE es remet a les alternatives estudiades en el document “Estudi
preliminar per la millora de la reserva i regulació del sistema comarcal en alta Bages Llobregat", elaborat per
Aigües de Manresa, S.A. el setembre de 2017. Tot i que es troba a faltar una major profunditat en l'anàlisi
ambiental de les alternatives, es valora positivament l'elecció de l'alternativa escollida, pel fet que se situa
propera a les instal·lacions existents.

D'altra banda, com posa de manifest el mateix DAE, la delimitació de l'àmbit del PEU no té en compte la
superfície necessària per a una possible ampliació de les instal·lacions que es projecten en aquesta primera
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fase, possibilitat que s'esmenta en la Memòria del PEU.

Pel que fa a l'anàlisi dels efectes ambientals previsibles, el DAE valora els efectes sobre l'atmosfera, la geologia
i l'edafologia, el cicle de l'aigua, la biodiversitat, el paisatge, la mobilitat i els riscos com a moderats en la fase
d'obres, i com a moderats o compatibles durant la fase d'explotació.

En relació amb les mesures previstes per prevenir, reduir o corregir els possibles efectes negatius sobre el
medi, el DAE assumeix les considerades en l'EIIP i en l'estudi de gestió de residus del Projecte constructiu, de
setembre de 2018, i hi afegeix les següents:

- Complementar les espècies de plantació de brolla amb d'altres tals com romaní (Rosmarinus officinalis),
llentiscle (Pistacia lentiscus) o càdec (Juniperus oxycedrus).

- Concretar com es gestionaran les aigües pluvials i d'escorrentiu tenint en compte la capacitat de la conca del
torrent innominat que creua l'àmbit.

- En futures ampliacions o projectes que modifiquin la instal·lació elèctrica existent, valorar la instal·lació
d'energies renovables per disminuir el consum elèctric de la xarxa.

- Prèviament a l'execució de la restauració mitjançant plantacions, caldrà definir cartogràficament les zones de
plantació de les espècies pròpies de pineda i de brolla en relació amb l'indret de construcció del dipòsit.

- El Consell Comarcal del Bages haurà de donar el seu vistiplau a la proposta de restauració per tal de garantir
que les plantacions desenvolupen la seva funció de continuïtat dels hàbitats adjacents i d'apantallament visual.

Finalment, el DAE presenta una valoració del grau d'assoliment dels objectius i criteris ambientals adoptats en
l'avaluació ambiental del PEU, per a l'alternativa d'ubicació seleccionada. Es conclou que, sempre que s'adoptin
el conjunt de mesures ambientals indicades al Projecte constructiu del dipòsit, així com les addicionals
proposades, es minimitzaran els efectes ambientals negatius, i que els objectius i criteris ambientals del Pla
s'assoliran amb un grau de satisfacció adient.

Pel que fa als aspectes ambientals rellevants de l'àmbit i els possibles efectes ambientals identificats, i a les
mesures proposades pel PEU i pel DAE es fa la valoració següent:

En relació amb els espais naturals protegits, val a dir que les actuacions projectades no afecten cap espai
natural de protecció especial, zona PEIN, ni cap espai catalogat com a xarxa Natura 2000, ni zona d'aplicació
de la Directiva 79/409/CE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres.

D'altra banda, d'acord amb la cartografia ambiental disponible, en l'àmbit afectat per les actuacions no figuren
zones humides incloses en l'Inventari de zones humides de Catalunya, forests d'utilitat pública, ni arbres
monumentals o d'interès local catalogats. Tampoc no s'identifiquen àrees d'interès florístic ni faunístic (AIFF).

D'acord amb la cartografia d'hàbitats de Catalunya, a escala 1:50.000, a l'àmbit del PEU es descriu la presència
de l'hàbitat d'interès comunitari (HIC) no prioritari “Pinedes mediterrànies” (codi 9540), inclòs a l'Annex I de la
Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora
silvestre (modificada per la Directiva 97/62/CE, de 27 d'octubre). No obstant això, el grau de recobriment
d'aquest HIC a la zona on es projecta el dipòsit és, aproximadament, del 30%. En qualsevol cas, aquest
hàbitat no té un valor elevat d'interès o d'amenaça (Avaluació del grau d'amenaça i interès de conservació dels
hàbitats de Catalunya).

Pel que fa a la vegetació, es constata el predomini de les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb poca
cobertura arbòria, i amb un sotabosc de brolla de romaní (Rosmarinus officinalis) – i timonedes –, amb
foixarda (Globularia alypum) i bufalaga (Tymelaea tinctoria). Al nord i oest de les instal·lacions actuals
s'observa una major degradació de la vegetació natural, deguda a la transformació del sòl i a la proximitat
antròpica.

El lloc on es desenvoluparà el projecte se situa en una clariana del bosc, i al peu del vessant sud-est del turó
Costa Gran. Tot i que per fer efectiva la implantació del dipòsit s'afectaran alguns exemplars arboris i
arbustius, s'estima que aquesta afectació serà localitzada i no comportarà una reducció significativa de les
formacions arbòries properes. D'altra banda, la vegetació existent a l'entorn permetrà reduir la visibilitat del
futur dipòsit des de l'exterior, d'acord amb l'anàlisi de visibilitat feta.

En relació amb la fauna, l'àmbit del PEU s'inclou dins de les àrees de campeig de rapinyaires forestals tals com
l'astor (Accipiter gentilis), l'esparver vulgar (Accipiter nisus), l'àguila marcenca (Circaetus gallicus) o l'aligot
comú (Buteo buteo), i segons es recull en el DAE, entorn de l'àmbit del PEU se cita com a probable la
presència de diverses espècies d'ocells en règim de protecció especial (Reial Decret 139/2011) i protegides per
la legislació vigent en matèria de patrimoni natural i biodiversitat (Llei 42/2007).
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Per tot plegat, el risc d'afectació als hàbitats, a la vegetació i a la fauna es valora com a moderat, tenint en
compte l'abast de la superfície afectada, i sempre que s'incorporin les mesures preventives i de restauració
descrites en el DAE.

Pel que fa al risc d'incendi forestal, el DAE fa referència a la consideració del municipi de Sallent com a zona
d'alt risc d'incendi forestal d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de
prevenció d'incendis forestals. La totalitat del terme municipal es troba inclosa dins del perímetre de protecció
prioritària per a la prevenció d'incendis forestals de Castelladral-Montmajor-Viver-Serrateix. Per tant, en el
desenvolupament de les previsions del Pla caldrà donar compliment a les mesures establertes en el Decret
64/1995, de 7 de març, la Llei 5/2003, de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instal·lacions en terrenys forestals, i les establertes a la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

En relació amb els elements d'interès geològic, val a dir que l'àmbit del PEU no afecta cap jaciment
paleontològic o punt d'interès geològic, segons consten definits a l'Inventari d'espais d'interès geològic de
Catalunya.

D'altra banda, la zona objecte de l'actuació està ubicada dins del Geoparc de la Catalunya Central, que des de
l'any 2012 forma part de la Xarxa Europea de Geoparcs, reconegut com a Global Geopark UNESCO des de
2015, tot i que no es preveu cap afectació sobre els valors que fonamenten la seva delimitació com a
patrimoni.

El dipòsit d'aigua proposat s'emplaça sobre terrenys que presenten pendents puntualment superiors al 20% en
alguns punts. Tanmateix, segons es descriu a la Memòria i al DAE, aquest fet permet dissenyar un dipòsit
semisoterrat, el qual s'integrarà millor en l'entorn.

En relació amb els riscos geològics, segons l'informe emès per l'ICGC, no es considera necessària l'elaboració
d'un estudi d'identificació de riscos geològics. No obstant això, en l'informe es recorda que una part de l'àmbit
del Pla especial s'ubica en una zona minera i que, per tant, es tracta d'una zona susceptible de patir
deformacions del terreny induïdes per l'explotació minera del subsòl, que poden implicar assentaments
diferencials. En conseqüència, l'ICGC recomana que aquest aspecte sigui tingut en compte en futurs projectes
susceptibles de ser desenvolupats en aquest àmbit. Finalment, també recomana fer un estudi geotècnic per a
cada nova construcció, d'acord amb les directrius actuals del “Código Técnico de la Edificación” (CTE), i
l'adopció de mesures preventives durant i posteriorment a l'execució de les obres.

Pel que fa a la xarxa hidrològica, a l'àmbit del PEU s'identifica un petit torrent innominat de caràcter temporal,
que discorre d'oest a est, i que desaigua directament al riu Llobregat a l'altura del nucli de Sallent.

D'acord amb la cartografia disponible l'emplaçament proposat se situa fora del domini públic hidràulic (DPH),
així com fora de zones inundables. No obstant això, en el cas que les obres s'hagin de fer en zona de domini
públic hidràulic o en les seves servituds, caldrà disposar de l'autorització expressa per part de l'Agència
Catalana de l'Aigua (ACA).

D'altra banda, l'emplaçament previst per a les instal·lacions està fora de les àrees d'aqüífers classificats pel
Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de
procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.

Els efectes sobre la xarxa hidrològica i el cicle global de l'aigua es valoren en el DAE com a moderats, tenint en
compte l'abast i les característiques d'aquesta xarxa, i sempre que s'apliquin les mesures preventives i
correctores recollides en l'EIIP del projecte, a les quals afegeix la proposta de dissenyar una xarxa de drenatge
i reg passiu, basada en la configuració de rases paral·leles als camins i altres punts de l'àmbit, per recollir
l'aigua de pluja i aprofitar-la per al reg de les plantacions projectades.

Els efectes sobre la qualitat atmosfèrica, la qualitat acústica i la qualitat del medi nocturn es generaran
principalment durant la fase d'obres, i es valoren com a moderats, sempre que s'apliquin les mesures
preventives i correctores descrites en el DAE.

En relació amb els impactes acústics, val a dir que la zona on està ubicada l'ETAP i el futur dipòsit no està
inclosa dins el mapa de capacitat acústica del municipi. En qualsevol cas, durant la fase d'explotació no es
preveuen variacions en els nivells de soroll actuals, deguts al funcionament de les instal·lacions.

En relació amb els impactes sobre el medi nocturn, a la Memòria del PEU no s'indica si es preveu instal·lar
sistemes d'enllumenat exterior. D'acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa a
Catalunya, l'àmbit del Pla està dins una zona E2, de protecció alta. Per tant, en el cas que es requereixi
enllumenat dels espais exteriors i de les instal·lacions, la instal·lació s'ajustarà a les determinacions del Decret
190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, com a zona E2.
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Pel que fa als efectes de l'activitat sobre el canvi climàtic, el DAE valora que es produirà un impacte favorable
o positiu, atès que la construcció del dipòsit disminuirà la vulnerabilitat del municipi enfront l'escassetat
d'aigua, un dels efectes derivats del canvi climàtic. En aquest sentit, les obres projectades s'han de considerar
una mesura d'adaptació al canvi climàtic.

En relació amb el paisatge, l'àmbit del projecte s'inscriu dins la unitat de paisatge 8. Conca Salina, descrita en
el Catàleg de paisatge de les Comarques Centrals, aprovat definitivament el 27 de juliol de 2016. El DAE
descriu i analitza els principals components d'aquesta unitat de paisatge a escala territorial àmplia i es remet a
les conclusions de l'EIIP.

D'acord amb l'anàlisi de visibilitat feta, l'àmbit on es preveu ubicar el nou dipòsit està en una situació elevada
respecte del nucli urbà de Sallent; tanmateix, el camp visual des d'aquest punt d'observació és molt limitat, a
causa de la vegetació existent i a la presència d'altres punts topogràficament més elevats. L'EIIP remarca, a
més, que en l'entorn immediat estan nombrosos elements antròpics, com ara les instal·lacions de l'ETAP, un
dipòsit d'aigua crua, diversos elements auxiliars, una línia aèria d'alta tensió, la subestació elèctrica i dues línies
elèctriques de mitjana tensió.

Pel que fa a la visibilitat del dipòsit que es preveu construir, cal tenir en compte que es projecta semisoterrat,
de manera que quedarà encaixat en el vessant de muntanya, i tindrà una façana màxima visible de 2,25 m en
la rasant més baixa de la carena. D'altra banda, la vegetació arbòria existent a l'entorn permetrà reduir la
visibilitat del futur dipòsit des de l'exterior. Per tot plegat, es valora que el dipòsit serà escassament visible des
d'una distància mitjana.

En l'EIIP i en el DAE es proposen diverses mesures per millorar la integració paisatgística de les actuacions,
entre les quals en destaquen la restauració dels terrenys afectats per les obres – amb plantacions d'espècies
arbòries, arbustives i herbàcies – i la millora dels acabats del camí de formigó que es preveu arranjar entre el
dipòsit i les instal·lacions actuals. No obstant això, aquestes mesures no queden recollides de forma concreta
en els documents del Pla especial.

En relació amb les característiques dels elements construïts cal tenir en compte les regulacions específiques
que estableix l'apartat e) de l'article 114 de la normativa del POUM, relatiu a les edificacions i instal·lacions
d'utilitat pública o d'interès social; entre altres, s'estableix que aquestes construccions tindran uns materials,
acabats, colors i volumetria que garanteixin una adequada integració a les condicions naturals de l'entorn. En
aquest cas, es valora que l'acabat del dipòsit, previst en formigó de color gris, no garanteix una adequada
integració en el context en el qual s'inscriu, en el que predominen les tonalitats verdoses i terroses associades
a les pinedes mediterrànies i a les formacions arbustives.

Pel que fa als elements d'interès arqueològic i arquitectònic, un cop comprovat l'Inventari del patrimoni
arqueològic i paleontològic i l'Inventari del patrimoni arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural,
cal dir que a uns 200 m al nord de l'àmbit del PEU està el jaciment arqueològic “Costa Gran”. D'altra banda, a
uns 700 m al sud de l'àmbit del PEU discorre el camí vell de Sallent a Santpedor (camí de la Carrerada),
catalogat com a camí ramader i com a element arquitectònic de patrimoni immoble, segons el Mapa de
patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona. El risc d'afectació a aquest camí es valora com a compatible,
tenint en compte que no es preveuen actuacions específiques de condicionament.

Pel que fa a l'accessibilitat, val a dir que la construcció del nou dipòsit no requerirà l'obertura de cap nou camí,
tot i que sí que es preveu l'arranjament del camí existent entre el torrent innominat i l'ETAP, en un tram d'uns
30 m de longitud i 4 m d'amplada.

Finalment, i en matèria de residus, el DAE es remet a l'Estudi de gestió de residus incorporat en el Projecte
constructiu del dipòsit, de setembre 2018. Malgrat que no s'indiquen riscos significatius deguts a la generació o
a la gestió de residus, caldrà atendre a les consideracions fetes per l'Agència de Residus de Catalunya, en el
seu informe emès en data 15 d'octubre de 2019, sobre l'Avanç del Pla.

 

Fonaments de dret

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, del 9 de desembre,
d'avaluació ambiental, seran d'aplicació les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin l'esmentada
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normativa bàsica, d'acord amb les regles contingudes en la mateixa disposició.

L'apartat 6.b) segon de 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, concreta que són objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada els plans
especials urbanístics en sòl no urbanitzable que desenvolupin planejament urbanístic general no avaluat
ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si aquest planejament ho determina.

Els articles 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, regulen el procediment d'avaluació ambiental
estratègica simplificada per a l'emissió de l'informe ambiental estratègic.

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.

El punt 2 de la Resolució TES/120/2015, de 26 de gener, de delegació de competències de la persona titular de
la Direcció General de Polítiques Ambientals a favor de les persones titulars de la Sub-direcció General
d'Avaluació Ambiental i de les direccions dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat en
matèria d'avaluació ambiental estratègica, disposa que es delega en aquestes darreres la competència que
l'article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, atribueix a l'òrgan ambiental en els
supòsits següents: modificacions de planejament urbanístic general, llevat de les relatives a plans directors
urbanístics i normes de planejament urbanístic, i instruments de planejament urbanístic derivat, llevat dels
casos en què el seu àmbit afecta més d'un servei territorial.

 

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

 

Resolc:

 

—1 Emetre l'informe ambiental estratègic en el sentit que el Pla especial urbanístic autònom del projecte
constructiu del dipòsit de reserva de 2.000 m3 de l'ETAP del sistema d'abastament d'aigua en alta Bages
Llobregat, al terme municipal de Sallent, no s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès
que no té efectes significatius sobre el medi ambient, si s'incorporen les consideracions que es relacionen a
continuació:

a) Caldrà incloure a la Normativa del PEU les mesures preventives i correctores d'impacte recollides en l'Estudi
d'impacte i integració paisatgística que acompanya el Projecte constructiu de setembre de 2018, així com les
que es proposen en el DAE.

b) Caldrà incloure a la Normativa del PEU les regulacions específiques sobre els acabats i colors de les
construccions i dels paviments previstos a l'àmbit del PEU, amb l'objectiu de garantir la màxima integració
d'aquestes en el paisatge. A tal efecte, es tindran en compte les tonalitats dominants a l'entorn immediat.

c) Caldrà revisar la delimitació de l'àmbit que es qualifica de serveis tècnics, de manera que es garanteixi la
correcta implantació i desenvolupament de les mesures correctores proposades per millorar la integració
paisatgística del dipòsit, incloses les que afecten el camí d'accés a l'àmbit, així com de les mesures de gestió
sostenible de l'aigua d'escorrentiu i reg passiu de les plantacions.

d) En la redacció del projecte que es desenvolupi en l'àmbit del Pla especial caldrà donar compliment als
requeriments establerts pels diferents organismes consultats sobre l'Avanç.

 

—2 Notificar aquesta Resolució al Consell Comarcal del Bages, a l'Ajuntament de Sallent i a la Comissió
Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central i publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
web del Departament de Territori i Sostenibilitat.
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Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin escaients 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 31 de la Llei
21/2013, de 9 de desembre.

D'acord amb l'esmentat article 31 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, l'informe ambiental estratègic perd la
vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat el Pla en el termini màxim de quatre anys des que es publiqui.

 

Manresa, 9 d'octubre de 2020

 

P. d. (Resolució TES/120/2015, DOGC núm. 6804, de 5.2.2015)

Míriam Sort i Ticó

Directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

(20.288.036)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 7 d'octubre de 2020, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al
municipi de Sant Feliu de Guíxols.

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en la sessió de 13 de juliol de 2020 , va adoptar, entre d'altres,
l'acord següent:

 

Exp.: 2018 / 066604 / G

Modificació puntual de POUM núm. 28 als àmbits PA-12 Turó del Port i SMU-13 Puig de la Rúpia, al terme
municipal de Sant Feliu de Guíxols

 

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

1. Aprovar definitivament la Modificació puntual del POUM número 28, als àmbits de “Turó del Port” (PA-12) i
“Puig de la Rúpia” (SMU-13), promoguda i tramesa per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

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://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2018/66604/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, 7 d'octubre de 2020

 

Sònia Bofarull Serrat

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona

 

 

Annex

Normes urbanístiques de Modificació puntual de POUM núm. 28 als àmbits PA-12 Turó del Port i SMU-13 Puig
de la Rúpia, de Sant Feliu de Guíxols.

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 normativa_cat.pdf

 

(20.282.065)
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Annex 
Normes urbanístiques de la modificació puntual del POUM núm. 28 als àmbits PA-12 Turó 
del Port i SMU-13 Puig de la Rúpia del municipi de Sant Feliu de Guíxols 
 
Article 1. Afegir dos nous articles a les NNUU del POUM. 
3.1. S’afegeix un nou article, article 192bis, a l’apartat corresponent a la zona 
d’apartaments (Clau 12). El redactat d’aquest article és: 
 
Article 192bis. Subzona clau 12h d’apartaments. 

1. Es correspon a l’àmbit del PA-12*a) situat a la cantonada entre la carretera de Sant Pol i 
el penya segat sobre el port, en part dels terrenys que havien format el polígon PA-12, 
amb una major alçada permesa. 

2. Les condicions de parcel·lació, d’edificació i d’ús són les que s’estableixen en els apartats 
següents 

3. Les condicions de parcel·lació són les següents: 

Front mínim de parcel·la La que resulta de la delimitació de la 
peça PA-12*a) del polígon PA-12* 

Parcel·la mínima Parcel·la única, que es correspon amb 
la totalitat de la zona 12g) dins l’àmbit 
de la peça PA-12*b) del polígon PA-
12* 

4. Les condicions d’edificació són les següents: 

Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat L’existent en el moment de l’aprovació 

definitiva del POUM 
Paràmetres 
referits a la 
parcel.la 

Edificabilitat  L’existent en el moment de l’aprovació 
definitiva del POUM 

Ocupació màxima L’existent en el moment de l’aprovació 
definitiva del POUM 

Alçada reguladora màxima L’’existent en el moment de l’aprovació 
definitiva del POUM 

Separacions:  L’’existent en el moment de l’aprovació 
definitiva del POUM 

Paràmetres 
referits al carrer 
 

Tanques Segons l’art. 92. 
Accés a l’edifici L’’existent en el moment de l’aprovació 

definitiva del POUM 
Paràmetres 
referits a 
l’edificació 

Nombre màxim de plantes L’’existent en el moment de l’aprovació 
definitiva del POUM 

Soterranis L’existent en el moment de l’aprovació 
definitiva del POUM 

Tipus i material de la coberta L’existent en el moment de l’aprovació 
definitiva del POUM 

Espai lliure de 
l’edificació 

Serà enjardinat, sense aparcament ni cap altre element que en 
dificulti el seu ús per al lleure. 
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5. Les condicions d’ús són les següents: 

Usos admesos Habitatge 
Residencial comunitari 
Hoteler 
Comercial 
Oficines 
Serveis personals 
Usos dotacionals 

 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111. L’existent en el moment de 
l’aprovació definitiva del POUM 

 
3.2. S’afegeix un nou article, article 192tris, a l’apartat corresponent a la zona de 
d’apartaments (Clau 12). El redactat d’aquest article és: 
 
Article 192tris. Subzona clau 12i d’apartaments. 

1. Es correspon a l’àmbit del PA-12*b) situat a la cantonada entre els carrers de París i 
Londres en terrenys que havien format part del sector SMU-13, amb una major alçada 
permesa. 

2. Les condicions de parcel·lació, d’edificació i d’ús, són les que s’estableixen el els apartats 
següents. 

3. Les condicions de parcel·lació són les següents: 

Front mínim de parcel·la La que resulta de la delimitació de la 
peça PA-12*b) del polígon PA-12* 

Parcel·la mínim Parcel·la única, que es correspon a la 
que resulta de la delimitació de la peça 
PA-12*b) del polígon PA-12* 

4. Les condicions d’edificació són les següents: 

Tipus d’ordenació Edificació aïllada. 
Densitat 1 hab. / 100 m2. 
Paràmetres 
referits a la 
parcel·la 

Edificabilitat  3.200 m2 sostre màxim total (amb 
independència de l’ús a què es 
destini). 

Ocupació màxima 40 % 
Alçada reguladora màxima 13,10 mts. 
Separacions:   

· al carrer Mínima de 5 mts. 
· als límits de parcel·la Mínima de 5 mts. 

· entre edificis 1/2 de l’alçada amb un mínim de 5 mts
Paràmetres 
referits al carrer 
 

Tanques Segons l’art. 92. 
Accés a l’edifici S’admetrà una única entrada per a 

vehicles a cada edifici de la parcel·la. 
Paràmetres 
referits a 

Nombre màxim de plantes Pb + 3pp 
Alçada lliure mínima :  
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l’edificació · soterrani 2,20 mts. 
· planta baixa 2,50 mts. per usos residencials. 

3,00 mts. per a altres usos. 
· planta pis 2,50 mts. 

Entresolat a planta baixa Segons art. 65. 
Soterranis Segons art. 87 
Condicions estètiques Els materials i colors de façana 

s’ajustaran a la gamma de colors 
ocres, verds o terrosos que millor 
s’adaptin a l’entorn. 

Tipus i material de la coberta Inclinada i amb un pendent màxim del 
30%. 
Plana sense limitacions. 

Condicions 
d’implantació 

L’aplicació de les disposicions d’aquest article es portarà a terme 
mitjançant la redacció prèvia d’un pla de millora urbana, als efectes 
previstos a l’article 70.1.b) del TRLUC. 
Aquest pla de millora urbana concretarà la localització, composició 
volumètrica i formalització de l’edificació, responent, entre altres, els 
condicionaments topogràfics i paisatgístics del terreny. 

Espai lliure de 
l’edificació 

Serà enjardinat, sense aparcament ni cap altre element que en 
dificulti el seu ús per al lleure. 

5. Les condicions d’ús són les següents: 

Usos admesos Habitatge 
Residencial comunitari 
Hoteler 
Comercial 
Oficines 
Serveis personals 
Usos dotacionals 

 

Dotació mínima 
d'aparcament: 

Segons l’art. 111.  

 
Article 2. Modificació de l’article 197 de les NNUU del POUM. 
Es modifica el punt 8 de l’article 197 de les Normes Urbanístiques del POUM, pel que fa a 
la descripció del sector SMU-13 “Puig de la Rúpia”. El redactat modificat d’aquest punt 
serà el següent: 
 
SMU-13*. PUIG DE LA RÚPIA 
Objectius: 
Definir els paràmetres d’ordenació del creixement ja contemplat en el planejament vigent 
en el cim del Puig de la Rúpia, per tal de garantir-ne la qualitat ambiental, minimitzant 
l’impacte visual, i consolidant un espai verd lineal que enllaci el Parc de les Bateries amb 
la Volta de l’Ametller. 
Paràmetres urbanístics: 

- Superfície total del l’àmbit: 33.987,11 m² 
- Edificabilitat total: 23.281,17 m2 de sostre. 
- Índex brut d’edificabilitat: 0,685 m2st/m2 
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- Usos: S’admetrà com a ús principal l’ús residencial. S’admetran també usos 
compatibles amb el principal, inclòs l’hoteler. 

- Densitat d’habitatges: 62hab/Ha 
- Nombre d’habitatges edificables: un habitatge per cada 132 m2 de sostre destinat a 

habitatge lliure. Un habitatge per cada 80 m2 de sostre acollit a règim de protecció 
oficial o altres mesures d’estímul d’habitatges assequible. 

- Habitatges acollits a règim de protecció oficial: com a mínim, el 20% del sostre 
destinat a habitatge. Habitatges de preu concertat: com a mínim, el 10% del sostre 
destinat a habitatge. 

- Reserves i cessions de sòl per a sistemes: 
o Se cediran com a mínim 7.850 m2 de sòl per espai lliure (el 23,10% de la 

superfície total de l’àmbit), ubicats orientativament en el plànol d’ordenació. 
En tot cas, s’haurà consolidar un espai verd lineal que enllaci el Parc de les 
Bateries amb la Volta de l’Ametller, al llarg del Passeig del doctor Fleming. 

o Vialitat: Del plànol d’ordenació només són estrictament normatius els vials 
perimetrals: carrer París, Londres, Doctor Fleming i Ginebra. La resta 
d’ordenació interior és orientativa i en tot cas, serà la necessària per al 
funcionament del sector. 

- Cessió de sòl amb aprofitament: el corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic 
de l’àmbit. 

- Sistema d’actuació: reparcel·lació en la modalitat de compensació. 
- Classificació del sòl: sòl urbà no consolidat. 

Altres disposicions: 
a) En el cas que alguna de les edificacions superés les 2 plantes d’alçada, el PMU haurà 
de justificar que no genera impacte visual. 
b) L’espai verd privat pot ser utilitzat per donar accés a xalets i cases adossades. 
c) La part no edificada de les parcel·les ha de conservar l’arbrat existent. 
d) Aquest sector té com a càrrega d’urbanització externa, completar la urbanització dels 
trams dels carrers Paris, Londres i Doctor Fleming que afronten amb l’àmbit. 
 
Article 3. Modificació de l’article 200 de les NNUU del POUM. 
Es modifica el punt 2 de l’article 200 de les Normes Urbanístiques del POUM, pel que fa a 
la descripció del polígon PA-12 “Turó del Port” . El redactat modificat d’aquest punt serà el 
següent: 
 
PA- 12*. TURÓ DEL PORT 
Objectius: 
Polígon discontinu format per dos sub-polígons -PA-12*a) Àmbit Turó del Port i PA-12*b). 
Àmbit Puig de la Rúpia, que 
 per una banda, obté les cessions d’espais lliures i de vialitat previstes en el 

planejament per al nou traçat del camí de ronda i per a la formalització dels miradors 
previstos al Turó del Port, així com les cessions de vialitat previstes en el planejament 
per a l’obertura parcial del carrer Londres, en el tram comprès entre el carrer París i el 
carrer Roma 

 per altra part urbanitza completament el nou traçat del camí de ronda, al llarg de la 
carretera de Sant Pol i en el tram del carrer Sud, així com les dues peces d’espais 
lliures (miradors) formades sobre el Turó del Port; completa la urbanització dels trams 
dels carrers Paris i Londres inclosos al sub-àmbit PA-12*b); efectua la urbanització 
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parcial del carrer Londres, en el tram comprès entre el carrer París i el carrer Roma 
 possibilita materialitzar l’edificabilitat de 3.200m2 de sostre a l’àmbit del sub-polígon 

PA-12*b) tot regulant les condicions d’implantació de la mateixa. 
 
Disposicions generals: 
- Cessions de sistemes: les assenyalades en els plànols d’ordenació (O-02). 
- Obligacions d’urbanització: les que s’assenyalen als apartat següents i de forma general, 
totes aquelles despeses previstes per l’article 120 del TRLU, a càrrec exclusivament dels 
propietaris de l’àmbit del sub-polígon PA12*b). 
- Sistema d’actuació: reparcel·lació modalitat compensació. En el termini de tres mesos 
des de l’aprovació definitiva de la modificació del POUM es presentarà el projecte de 
reparcel·lació. 
Correspondrà al projecte de reparcel·lació 

 Concretar les cessions dels espais públics que passaran a titularitat municipal 
 Establir la titularitat dels espais privats: 
 De manera que els terrenys inclosos a l’àmbit del sub-polígon 12*a), un cop 

executades les cessions per a zones verdes, sistema marítim confrontant amb 
l’espai lliure i vialitat (continuïtat del camí de Ronda) s’adjudicaran en la seva 
totalitat a la comunitat de propietaris de l’edifici existent, sense que se’ls hi 
atribueixi cap càrrega d’urbanització. 

 De manera que els terrenys de titularitat privada inclosos a l’àmbit del sub-polígon 
12*b) s’adjudicaran en la seva totalitat (a la societat URBEMAR SL o persona física 
o jurídica que la succeeixi) als titulars dels drets a edificar 3.200m2 de sostre 
provinent del Turó del Port. Aquests terrenys, (i per tant la propietat del PA12*b) 
tindran com a càrrega l’obligació d’assumir la totalitat de les obres i actuacions 
d’urbanització que figuren descrites en els apartats següents. 

- Limitacions normatives de la legislació sectorial de Costes regulada en la Llei 22/1988, 
de 28 de juliol de Costes o modificacions posteriors: 

 La utilització del domini públic marítim-terrestre es regularà segons l’especificat en 
el Títol III de la Llei de Costes. En qualsevol cas, les actuacions que es vulguin 
portar a terme hauran de comptar amb el corresponent títol habilitant. 

 Els usos en la zona de servitud de protecció s’ajustaran al disposat en els articles 
24 i 25 de la Llei de costes, comptant amb els usos permesos en aquesta zona, 
amb autorització de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma. 

 S’haurà de garantir el respecte de les servituds de trànsit i accés al mar establertes 
en els articles 27 i 28 de la Llei de Costes, respectivament i el compliment de les 
condicions senyalades en l’article 30 per la zona d’influència. 

 Les obres i instal·lacions existents a l’entrada en vigor de la Llei de Costes, 
situades en zona de domini públic o de servituds, es regularan per l’especificat en 
la Disposició transitòria quarta de la Llei de Costes. 

 Les instal·lacions de la xarxa de sanejament hauran de complir les condicions 
senyalades en l’article 44.6 de la Llei de costes i concordants del seu Reglament. 

 
Disposicions particulars per l’àmbit PA-12*a). Àmbit carretera del Turó del Port 

a) Superfície total: 9.649,29 m² 
b) Classificació del sòl: sòl urbà consolidat 
c) Dins l’àmbit de sub-polígon es determinen les reserves de terrenys de cessió pel 

traçat del camí de ronda, sistema marítim confrontant amb l’espai lliure i per la 
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formació dels miradors sobre el port i es defineixen dues zones corresponents als 
terrenys privats: Clau 12h), Clau 14 i Clau M. 

d) L’edificabilitat de la sub-zona Clau 12h és l’existent en el moment de l’aprovació 
definitiva del POUM i es correspon amb el sostre de les edificacions existents 
situades a la carretera de Sant Pol. 

e) La part no edificada de la parcel·la, qualificada de verd privat (clau 14). ha de 
conservar l’arbrat existent. 

f) Obligacions dels propietaris inclosos a l’àmbit del sub-polígon: exclusivament la 
cessió dels terrenys destinats a sistemes. 

g) Disposicions de caràcter geològic (conclusions de l’informe geològic adjunt) 
a. La modelització de l’estabilitat dels talussos en condicions favorables, mostra 

uns factors de seguretat pròxims a 1 i per tant, tot i que poden ser 
acceptables per a una situació transitòria, per a una situació de llarg plaç, ja 
mostren un equilibri excessivament precari. 

b. Per a les condicions desfavorables de la modelització, els factors de 
seguretat es situen molt per sota de l’equilibri i per tant, sota aquestes 
condicions, el desencadenament dels processos de trencament identificats 
són molt probables 

c. Cal tenir en compte a més, que en cap dels dos casos anteriors s’ha 
considerat l’acció de forces intersticials i per tant, cal pensar que en 
moments de pluges intenses i/o continuades, on es poden generar pressions 
intersticials notables, la situació de risc és inclús més elevada. 

d. Hi ha trams del talús que presenten inclinacions molt altes, per sobre de 70º i 
que en aquestes condicions, el fregament sobre el pla de lliscament, per si 
sol, és incapaç d’evitar el moviment, essent imprescindible la contribució de 
la cohesió. 
Aquest fet és molt notable, ja que els plans de discontinuïtat són zones 
d’erosió i meteorització preferencial i per tant, LA PÈRDUA DE COHESIÓ 
EN AQUESTS PLANS, A LLARG PLAÇ, ÉS INEVITABLE, per lo que és 
d’esperar que es produeixen lliscaments i trencaments de forma més o 
menys continuada en el temps, que moltes vegades poden anar associats 
als períodes de pluges. 

e. En general, les situacions de major risc : 
i. Els talussos amb orientació SW  
ii. Els talussos amb orientació S 
iii. Els d’orientació SE 

f. Finalment, per a la disminució del risc, l’actuació recomanada consisteix en 
l’execució d’un bulonatge sistemàtic, que permeti la fixació de les falques de 
trencament, combinat amb una xarxa de cable metàl·lic, que a més de la 
funció d’arriostrament dels elements. Aquestes actuacions no formen part de 
les obligacions de desenvolupament de l’àmbit PA-12*a, en tant que es 
tracta de sòls urbans de titularitat pública, amb drets totalment consolidats i 
situats en sistema Marítim. Les actuacions de consolidació s’adscriuen en 
els projectes de reforma o millora del sistema portuari-marítim. 

 
Disposicions particulars per l’àmbit PA-12*b). Àmbit del Puig de la Rúpia 

a) Superfície total de l’àmbit: 2.973,39 m2 
b) Classificació del sòl: sòl urbà consolidat 
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c) Dins l’àmbit de sub-polígon es defineix una única zona Clau 12i) 
d) Edificabilitat màxima: 3.200 m2 (amb independència de l’ús a què es destini). 
e) Usos: S’admetrà com a ús principal l’ús residencial. S’admetran també usos 

compatibles amb el principal. 
f) Obligacions 

 Urbanització completa del nou traçat del camí de ronda, al llarg de la carretera 
de Sant Pol i reurbanització del tram del carrer Sud. 

 Urbanització completa de les dues peces d’espais lliures (miradors) formades 
sobre el Turó del Port. Caldrà construir el tancat i portes d’accés com a 
conseqüència de la nova delimitació amb la parcel·la privada. 

 Completar la urbanització dels trams dels carrers Paris i Londres que afronten 
amb el sub-àmbit PA-12*b),  

 urbanització parcial del carrer Londres, en el tram comprès entre el carrer París 
i el carrer Roma, mitjançant un vial de 3 m d’amplada sense cap tipus 
d’infraestructura de servei. 

g) Terminis i garanties en relació a l’execució de les obres d’urbanització 
 Es fixa un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte 

d’urbanització i de 8 mesos des de l’aprovació definitiva de la present 
modificació del POUM per a la finalització de les obres d’urbanització dels trams 
dels carrers Paris i Londres que afronten amb el sub-àmbit on es trasllada 
l’edificabilitat del Turó del Port i la obertura i urbanització parcial del carrer 
Londres, en el tram comprès entre el carrer París i el carrer Roma, mitjançant 
un vial de 3 m d’amplada.  

 Es fixa un termini màxim de 12 mesos des de l’aprovació definitiva dels 
projectes d’urbanització i de reparcel·lació, i de 18 mesos des de l’aprovació 
definitiva de la present modificació puntual de POUM per a l’execució de la resta 
d’obres d’urbanització del PA-12* a) i b).  

 Correspondrà a URBEMAR, o persona física o jurídica que la succeeixi com a 
propietari dels terrenys del PA12*b), dipositar el 100% del cost de les obres 
d’urbanització, de forma separada per a cadascun dels dos subpolígons, en el 
moment de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització i abans de la seva 
publicació a fi de garantir la total urbanització dels dos sub-polígons del PA-12*. 
Es podrà sol·licitar la devolució en el moment de finalitzar les obres i un cop 
estiguin recepcionades per l’ajuntament, de forma independent, per a cadascun 
dels subpolígons. 
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 9 d'octubre de 2020, sobre un acord de la Comissió de Territori de Catalunya referent al PDU
d'activitat econòmica del Baix Llobregat Nord.

La Comissió de Territori de Catalunya, en la sessió de 15 de setembre de 2020, va adoptar, entre altres, l'acord
següent:

 

Exp.: 2015/57316/B

Pla director urbanístic (PDU) de l'activitat econòmica del Baix Llobregat Nord, als termes municipals d'Abrera,
Martorell i Sant Esteve Sesrovires

 

La Comissió de Territori de Catalunya acorda:

-1 Aprovar definitivament el Pla director urbanístic (PDU) de l'activitat econòmica del Baix Llobregat Nord, que
afecta els municipis d'Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires.

-2 Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya incloent l'enllaç amb el Registre de
planejament urbanístic de Catalunya.

-3 Comunicar-ho als ajuntaments afectats.

 

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:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2015/57316/B&set-locale=ca
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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, 9 d'octubre de 2020

 

Mercè Albiol i Núñez

Secretària de la Comissió de Territori de Catalunya

 

 

Annex

Normes urbanístiques del PDU de l'activitat econòmica del Baix Llobregat Nord, d'Abrera, Martorell i Sant
Esteve Sesrovires

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 NNUU_cat-00.pdf

 

(20.283.039)
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NORMATIVA URBANÍSTICA 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC D’ACTIVITAT ECONÒMICA DEL BAIX 
LLOBREGAT NORD 

 

TÍTOL I. NORMES URBANÍSTIQUES GENERALS 

Capítol 1. Disposicions generals 

Article 1. Definició i objectius del Pla director urbanístic 

1. Aquestes normes juntament amb la resta dels documents que formen part d’aquest Pla d’acord amb 
el que estableix l’article 56.2 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost (en endavant TRLU), constitueixen el Pla director urbanístic (en endavant PDU) de 
l’activitat econòmica del Baix Llobregat Nord, el qual té per objecte establir les determinacions i 
mesures necessàries per aconseguir els objectius del Pla definits a l’apartat 3 d’aquest article. 

2. El PDU constitueix una actuació d’interès supramunicipal d’especial rellevància econòmica i social, i 
delimita i ordena sectors de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable delimitat en els municipis 
d’Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires. Aquests sectors constitueixen actuacions d’execució 
directa d’interès supramunicipal d’especial rellevància econòmica i social, i es destinen a usos que 
permetran obtenir sòl per a la implantació d’activitat econòmica, entre d’altres, les relacionades amb la 
indústria de l’automoció i l’activitat logística. 

3. Aquest PDU té per objecte els següents objectius: 

a) Concreció i localització de les noves àrees d’activitat econòmica del continu urbà d’Abrera, 
Martorell i Sant Esteve Sesrovires, dels elements estructurals de la seva ordenació, les relacions 
amb la ciutat existent, els seus continguts pel que fa usos i intensitats i el seu desenvolupament 
seqüencial. A aquests efectes, es concretaran les condicions d’integració urbana, extensió, 
continguts, accessibilitat i altres característiques d’ordenació o aquells aspectes quantitativa i 
dimensionalment significatius. 

b) Equipament, diversificació i actualització coordinada i amb visió supramunicipal de les àrees 
d’activitat econòmica existents sobre els nous elements de l’estructura urbana plantejats, 
bulevards urbans, estacions ferroviàries, nous espais públics i altres elements significatius. 

c) Concretar els aspectes d’ordenació i continguts del bulevard urbà de la “Recta de Seat” definit al 
Pla director urbanístic d’infraestructures, amb funció estructural entorn a la futura estació central, 
per tal de configurar la nova centralitat metropolitana juntament amb els aspectes d’integració de 
la xarxa ferroviària. 

d) Reforçar el caràcter estructurador de l’anomenat “Cinturó Oest” definit al Pla director urbanístic 
d’infraestructures i integrat dins el “sistema ròtula” pel seu paper estructurant a escala comarcal, 
que ha de canalitzar les connexions i accessos dels assentaments a la xarxa bàsica, reforçar les 
relacions internes dels assentaments existents i previstos i diversificar i oferir alternatives a 
l’actual trànsit de l’A2. 

e) Garantir la continuïtat i funció del vials transversals que lliguen el flux de les vies estructurants 
que discorren longitudinalment paral·leles a l’espai fluvial del Llobregat i de l’Anoia. 

f) Preservar de l’edificació, garantir la connectivitat ecològica i potenciar la funció estructuradora 
dels torrents i corredors en l’ordenació global del continu urbà de d’Abrera, Martorell i Sant 
Esteve Sesrovires com a elements distintius i generadors del paisatge que els envolta. 

g) Preservar i potenciar el valor social, productiu i ecològic el patrimoni cultural i paisatgístic de 
l’espai rural configurat per la xarxa de masies i camins i pel mosaic agroforestal  
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h) Integrar els objectius de qualitat paisatgística del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana 
de Barcelona. 

Article 2. Àmbit 

1. L’àmbit territorial del PDU està integrat pels terrenys situats en els termes municipals d’Abrera, 
Martorell i Sant Esteve Sesrovires, d’una superfície de 1.912 ha, segons es delimita en la documentació 
gràfica d’aquest Pla. 

2. Aquesta normativa és d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del PDU. 

Article 3. Marc legal de referència 

1. Aquest PDU es formula a l’empara del que estableixen els articles 56.1.g) i 157 bis TRLU i l’article 
63 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol (en endavant 
RLU), i de conformitat amb la resta de legislació que li és d’aplicació. 

2. De conformitat amb allò establert a l’article 13 del TRLU, aquest Pla, en tant que instrument 
urbanístic, s’ha formulat en coherència amb les determinacions del Pla Territorial General de Catalunya, 
aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, i del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (en endavant 
PTMB), aprovat definitivament pel Govern de Catalunya en data 20 d’abril de 2010 (DOGC núm. 5627, 
de 12.5.2010). 

3. Així mateix, aquest Pla ha estat redactat d’acord amb la legislació sectorial vigent i amb la resta de 
disposicions legals que li són d’aplicació. De conformitat amb el que estableix la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental i la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes, pel 
que fa als preceptes no considerats bàsics per la legislació estatal. La legislació urbanística i sectorial 
aplicada i a la que es fa menció en aquest Pla, s’ha d’entendre aplicable en tant que sigui vigent, i 
s’entendrà substituïda per la legislació posterior que es promulgui i la derogui. 

Article 4. Obligatorietat 

1. Les administracions públiques, les entitats que en depenen i els particulars estan obligats a complir 
les determinacions i les disposicions que estableix aquest Pla. 

2. La regulació continguda en el PDU de l’activitat econòmica del Baix Llobregat Nord, constitueix un 
conjunt de directrius i determinacions d’obligat compliment per part del planejament urbanístic, així com 
pels instruments de gestió i edificació que el desenvolupin en l’àmbit territorial que abasta. 

3. Les indicacions d’aquest PDU a espais situats fora del seu àmbit territorial s’han d’entendre només 
com a referències i propostes sense valor normatiu. 

Article 5. Formulació i seguiment 

1. D’acord amb els articles 157 bis i 76.1 del TRLU, en relació a la resolució del conseller de Territori i 
Sostenibilitat de data 1 de juliol de 2015, el PDU de l’activitat econòmica del Baix Llobregat Nord que 
afecta els municipis d’Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires, ha estat formulat per la Secretaria de 
l’Agenda Urbana i Territori i l’Institut Català del Sòl, amb la participació dels ajuntaments afectats. 

2. El seguiment del PDU correspon a la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, amb el suport de l’Institut Català del Sòl, en el marc de les seves respectives 
competències, amb la col·laboració dels ajuntaments d’Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires. Això 
sens perjudici de les competències que correspongui a l’Administració actuant que designa aquest Pla 
per a l’execució de cadascun dels sectors d’interès supramunicipal que delimita i ordena a l’empara de 
l’article 56.1.g) del TRLU, i d’aquelles actuacions que són competència de les administracions sectorials 
en matèries ferroviària, de carreteres, hidràulica, aeronàutica, de seguretat industrial i mediambiental.  

Article 6. Vigència 

1. El PDU entrarà en vigor l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva i de les seves 
normes al DOGC, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 2/2007, de 5 de 
juny, del DOGC i  l’article 106.1 del TRLU. 
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2. El PDU té vigència indefinida, sens perjudici de la possibilitat que sigui revisat o modificat, d’acord 
amb el que estableixen els articles següents. 

Article 7. Revisió 

Correspon la revisió del Pla si es constata que la regulació urbanística proposada no és eficaç en la 
consecució dels objectius del Pla o quan s’adoptin nous criteris respecte a l’estructura general i 
orgànica, o el model d’ordenació o de classificació del sòl establerta. 

Article 8. Modificació 

1. Correspon la modificació del Pla quan s’hagin d’adequar les seves determinacions a circumstàncies 
no previstes o que es detectin en el seu seguiment o execució, sense que suposin l’adopció de nous 
criteris respecte els elements a què fa referència l’article 1.  

2. El projecte de modificació del Pla que es redacti, ha de tenir les determinacions i el grau de precisió 
propi d’un PDU i a la memòria s’ha de justificar la incidència de les noves determinacions en l’ordenació 
general establerta en aquest Pla, la seva adaptació als seus criteris i objectius i els efectes sobre el 
planejament urbanístic i sectorial. 

3. Serà competent per a la formulació de la modificació del PDU l’entitat o l’organisme que la resolució 
del conseller designi, d’acord amb el que estableix l’article 76.1 del TRLU. 

4. No tindran la consideració de modificació la variació dels límits dels sectors delimitats en aquest Pla, 
sempre que persegueixin un millor desenvolupament del sector i que la variació no suposi un increment 
o disminució de la superfície dels àmbits delimitats superior al 5% respecte de la superfície original. 

5. Tampoc constituirà supòsit de modificació del Pla la formulació de plans de millora urbana i plans 
especials urbanístics que es redactin per a concretar la delimitació i l’ordenació de volums o la fixació o 
la modificació d’usos i paràmetres en el supòsit dels equipaments, en aquells àmbits on així ho prevegi 
aquesta normativa. 

Article 9. Determinacions 

1. Als efectes de la tramitació de possibles modificacions d’aquest PDU, d’acord amb el que preveu 
l’article 96.d) del TRLU, són determinacions pròpies de planejament general, d’acord amb els objectius 
establerts a l’article 1 d’aquesta normativa, les que es relacionen a continuació: 

a) L’establiment de directrius de paisatge, mediambientals, de designació de possibles usos 
eventuals dels espais lliures i del sòl no urbanitzable, i d’ordenació de sòl urbanitzable delimitat i 
sòl urbà no consolidat inclosos en l’àmbit del PDU. 

b) L’establiment de les directrius en el sòl no urbanitzable i en el sòl urbà. 

c) La delimitació i identificació dels sectors necessaris per al desenvolupament urbanístic del PDU, 
com actuació d’interès supramunicipal a desenvolupar mitjançant sectors d’interès 
supramunicipal i d’especial rellevància social i econòmica, modificant, si s’escau, la classificació 
del sòl. 

d) Fixació dels paràmetres bàsics dels sectors d’interès supramunicipal delimitats pel PDU, 
modificant si s’escau els establerts pel planejament vigent i amb fixació del percentatge 
d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta a l’Administració actuant. 

e) L’establiment de les infraestructures urbanístiques, així com la imputació del seu cost, que són a 
càrrec dels sectors delimitats i ordenats en l’àmbit del PDU. 

f) La fixació de termini per a l’adaptació dels planejament general a les determinacions del PDU. 

g) L’establiment de terminis per a desenvolupar les actuacions d’execució directa del PDU. 

2. Són determinacions pròpies dels instruments de planejament derivat i s’han de tramitar d’acord amb 
el que estableix l’article 96.d) del TRLU, que preveu la innecessarietat del tràmit del document 
d’objectius i propòsits i la simultaneïtat del tràmit d’informació als ens locals amb la informació pública 
subsegüent a l’aprovació inicial del document de modificació del PDU:  
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a) La determinació del sistema d’actuació urbanística dels sector delimitats i la designació de 
l’Administració actuant en cadascun d’ells. 

b) La qualificació i ordenació detallada amb la precisió pròpia d’un pla de millora urbana o d’un pla 
parcial urbanístic, segons resulti de la corresponent classificació del sòl, dels sectors d’interès 
supramunicipal ordenats pel PDU: sector 1 Cinturó Oest, sector 2 Can Cases i sector 3 Xàmenes.  

c) L’assenyalament d’alineacions i rasants. 

d) L’establiment de les normes reguladores dels paràmetres d’ús o d’edificació del sector. 

3. Pel que fa a la delimitació de polígons i modificació del sistema d’actuació en els sectors d’interès 
supramunicipal que el PDU delimita i ordena, serà d’aplicació l’article 119 del TRLU per remissió dels 
articles 157 bis i 157.4 del mateix text legal.     

4. Les determinacions pròpies dels projectes d’urbanització, tant d’obres bàsiques com 
complementàries, així com dels plans especials urbanístics i llurs modificacions, s’han de tramitar 
d’acord amb el que estableix per aquestes figures el TRLU. 

Article 10. Adaptació del planejament urbanístic general municipal 

1. El PDU és aplicable immediatament des de la seva entrada en vigor sense necessitat d’adaptació 
prèvia del planejament urbanístic municipal.  

2. El planejament urbanístic general vigent en els municipis d’Abrera, Martorell i Sant Esteve 
Sesrovires s’ha d’adaptar a les determinacions d’aquest PDU amb motiu de la seva revisió o 
modificació, i com a màxim, en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor del PDU. 

Article 11. Contingut documental 

1.  Aquest PDU, de conformitat amb l’article 56.2 del TRLU, conté la documentació següent: 

a) Document comprensiu 

b) Memòria 

c) Normativa urbanística 

d) Plànols d’informació i d’ordenació 

e) Estudi ambiental estratègic 

f) Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

g) Bases tècniques i econòmiques 

h) Informe de participació 

i) Annexos: 

Annex 1. Estudi del riscos geològics i geotècnics  
Annex 2. Estudi d’inundabilitat 
Annex 3. Model hidrològic del torrent de la Sínia 
Annex 4. Estudi arqueològic 
Annex 5. Estudi d’oportunitats de millora urbanística dels sectors d’activitat econòmica de la 
                 cubeta d’Abrera 
Annex 6. Dades registrals 

2. Llistat de plànols: 

a) Plànols d’informació: 

Plànols d’informació general (sèrie i) 
i.01 Marc territorial: Municipis inclosos en l’àmbit del PDU 1/50.000 
i.02.a Entorn territorial: Ortofotomapa 1/10.000 
i.02.b Entorn territorial: Topogràfic 1/10.000 
i.02.c Entorn territorial: Pendents superiors al 20% 1/10.000 
i.02.d Entorn territorial: Hipsomètric 1/10.000 
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i.02.e Entorn territorial: Hàbitats d’interès comunitari i elements d’interès patrimonial 1/10.000 
i.03.a Àrees de risc: PLASEQCAT. Risc químic en establiments industrials 1/20.000 
i.03.b Àrees de risc: Inundabilitat 1/20.000 
i.03.c Àrees de risc: TRANSCAT. Transport de mercaderies perilloses 1/20.000 
i.04 PTMB: Sistema d’espais oberts i estratègies urbanes 1/100.000 
i.05.a Planejament vigent: Classificació del sòl 1/10.000 
i.05.b Planejament vigent: Qualificació del sòl 1/10.000 
i.06 Xarxes generals de serveis 1/10.000 

 
 

Plànols d’informació de sectors (sèries s-i) 
s1-i.01 Sector 1 Cinturó Oest: Topogràfic 1/4.000 
s1-i.02 Sector 1 Cinturó Oest: Ortofotomapa 1/4.000 
s1-i.03 Sector 1 Cinturó Oest: Estructura de la propietat 1/4.000 
s1-i.04 Sector 1 Cinturó Oest: Planejament vigent 1/4.000 
s1-i.05 Sector 1 Cinturó Oest: Xarxes de serveis existents 1/4.000 
s1-i.01 Sector 2 Can Cases: Topogràfic 1/1.000 
s2-i.02 Sector 2 Can Cases: Ortofotomapa 1/1.000 
s2-i.03 Sector 2 Can Cases: Estructura de la propietat 1/1.000 
s2-i.04 Sector 2 Can Cases: Planejament vigent 1/1.000 
s2-i.05 Sector 2 Can Cases: Xarxes de serveis existents 1/1.000 
s3-i.01 Sector 3 Xàmenes: Topogràfic 1/2.000 
s3-i.02 Sector 3 Xàmenes: Ortofotomapa 1/2.000 
s3-i.03 Sector 3 Xàmenes: Estructura de la propietat 1/2.000 
s3-i.04 Sector 3 Xàmenes: Planejament vigent 1/2.000 
s3-i.05 Sector 3 Xàmenes: Xarxes de serveis existents 1/2.000 

 

b) Plànols d’ordenació: 

Plànols d’ordenació general (sèrie o) 
o.00 Suspensió de llicències 1/10.000 
o.01.a Encaix territorial: Classificació del sòl 1/10.000 
o.01.b Encaix territorial: Qualificació del sòl 1/10.000 
o.02 Directrius en sòl no urbanitzable 1/10.000 
o.03 Directrius en sòl urbà 1/4.000 
o.04.a PDUI: Reserves per al sistema d’infraestructures i línies d’afectació 1/10.000 
o.04.b PDUI: Esquema xarxa ferroviària proposada 1/10.000 

 
Plànols d’ordenació de sectors (sèries s-o) 
s1-o.01 Sector 1 Cinturó Oest: Qualificació del sòl 1/4.000 
s1-o.02.a Sector 1 Cinturó Oest: Vialitat. Planta general 1/4.000 
s1-o.02.b Sector 1 Cinturó Oest: Vialitat. Càrregues externes 1/10.000 
s1-o.03.a Sector 1 Cinturó Oest: Xarxes de serveis. Aigua potable, telefonia, gas 1/4.000 
s1-o.03.b Sector 1 Cinturó Oest: Xarxes de serveis. Sanejament 1/4.000 
s1-o.03.c Sector 1 Cinturó Oest: Xarxes de serveis. Electricitat 1/4.000 
s1-o.04 Sector 1 Cinturó Oest: Afectacions ferroviàries 1/4.000 
s1-o.05 Sector 1 Cinturó Oest: Ordenació indicativa 1/4.000 
s2-o.01 Sector 2 Can Cases: Qualificació del sòl 1/1.000 
s2-o.02 Sector 2 Can Cases: Vialitat. Planta general 1/1.000 
s2-o.03.a Sector 2 Can Cases: Xarxes de serveis. Aigua potable, telefonia, gas 1/1.000 
s2-o.03.b Sector 2 Can Cases: Xarxes de serveis. Sanejament 1/1.000 
s2-o.03.c Sector 2 Can Cases: Xarxes de serveis. Electricitat 1/1.000 
s2-o.04 Sector 2 Can Cases: Afectacions ferroviàries 1/1.000 
s2-o.05 Sector 2 Can Cases: Ordenació indicativa 1/2.000 
s3-o.01 Sector 3 Xàmenes: Qualificació del sòl 1/2.000 
s3-o.02.a Sector 3 Xàmenes: Vialitat. Planta general 1/2.000 
s3-o.02.b Sector 3 Xàmenes: Vialitat. Càrregues externes 1/2.500 
s3-o.03.a Sector 3 Xàmenes: Xarxes de serveis. Aigua potable, telefonia, gas 1/2.000 
s3-o.03.b Sector 3 Xàmenes: Xarxes de serveis. Sanejament 1/2.000 
s3-o.03.c Sector 3 Xàmenes: Xarxes de serveis. Electricitat 1/2.000 
s3-o.04 Sector 3 Xàmenes: Afectacions ferroviàries 1/2.000 
s3-0.05.a Sector 3 Xàmenes: Ordenació indicativa 1/3.000 
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s3-o.05.b Sector 3 Xàmenes: Ordenació indicativa dels espais lliures 1/2.000 
 

3. Aquestes normes, juntament amb els plànols d’ordenació normatius, constitueixen un cos normatiu 
específic en matèria urbanística. En allò no previst per aquestes normes s’estarà a la legislació 
urbanística, d’ordenació del territori i sectorial, aplicable en cada cas. 

4. El contingut de la memòria d’aquest PDU, té caràcter descriptiu i justificatiu de les directrius, 
determinacions i delimitacions de reserves de sòl que s’estableixen en aquest PDU, així com de les 
actuacions d’actuació directa que s’hi estableixen. Els estudis complementaris que acompanyen aquest 
PDU, també formen part de la memòria, pel seu caràcter d’estudis específics que avalen i justifiquen 
sectorialment les determinacions i directrius que aquest PDU estableix. La interpretació d’aquesta 
normativa s’ha de fer d’acord als continguts de la memòria. 

5. Els documents d’informació, entre ells els plànols d’ordenació indicativa dels sectors delimitats pel 
PDU, tenen caràcter informatiu i justificatiu. 

Article 12. Interpretació 

1. Les determinacions del PDU s’interpreten atenent al contingut d’aquestes normes i les 
determinacions establertes en els plànols d’ordenació, de conformitat amb els objectius definits a 
l’article 1 d’aquestes normes urbanístiques i explicitats a la memòria. 

2. En cas de dubte o contradicció en la interpretació dels documents, prevalen les determinacions 
expressades de manera més precisa en la documentació gràfica o en les normes urbanístiques, a la 
llum dels objectius del PDU o, en tot cas, d’aquelles determinacions que millor garanteixin l’adequada 
regulació amb els objectius pretesos. 

3. En tot cas, són d’aplicació les regles d’interpretació del planejament urbanístic que estableix l’article 
10 del TRLU. 

Capítol 2. Desenvolupament i execució del PDU 

Article 13. Desenvolupament en relació a la classificació del sòl 

1. El PDU estableix directrius d’ordenació en sòl no urbanitzable, d’obligat compliment per al 
planejament general dels municipis inclosos en l’àmbit del PDU, que afecten als àmbits de sòl no 
urbanitzable corresponents al connector Magarola-Anoia i al connector llera oest del riu Llobregat, 
segons es regula en el Títol II d’aquesta normativa:  

2. El PDU estableix directrius d’ordenació en sòl urbà, d’obligat compliment per al planejament general 
dels municipis inclosos en l’àmbit en l’àmbit del PDU, que afecten als dos àmbits de sòl urbà següents, 
segons es regulen en el Títol III d’aquesta normativa: 

a) Àmbit de la recta de SEAT (Martorell i Abrera) 

b) Àmbit del nus de la C55 (Abrera) 

3. El PDU classifica, delimita i ordena en l’àmbit d’aquest planejament els sectors d’execució directa 
d’interès supramunicipal d’especial rellevància econòmica o social següents: 

a) Sector 1 “Cinturó Oest” en sòl urbà (Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires) 

b) Sector 2 “Can Cases” en sòl urbanitzable delimitat (Martorell) 

c) Sector 3 “Xàmenes” en sòl urbanitzable delimitat (Martorell i Sant Esteve Sesrovires) 

4. En el Títol IV d’aquesta normativa s’estableixen els paràmetres bàsics de planejament general de 
regulació d’aquests sectors, mentre que en els Títols V a VII s’estableixen els paràmetres de 
planejament derivat que regulen específicament cadascun dels tres sectors esmentats. 

5. A les actuacions d’execució directa en els sectors d’interès supramunicipal que es preveuen en 
aquest PDU els són d’aplicació les determinacions que per les diferents classificacions del sòl estableix 
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la legislació urbanística vigent, amb les especificacions que per cadascuna d’aquestes actuacions i 
sectors es determinen en aquest Pla. 

6. L’ordenació detallada que estableix aquest PDU per als sectors d’interès supramunicipal té el grau 
de precisió d’un pla parcial urbanístic en els sectors de sòl urbanitzable delimitat o d’un pla de millora 
urbana en el cas del sòl urbà no consolidat i la normativa reguladora corresponent a cadascun dels 
àmbits es recull en els Títols V a VII d’aquestes normes urbanístiques. 

Article 14. Sistema d’actuació i administració actuant 

1. Els sectors delimitats per aquest PDU constitueixen sectors d’interès supramunicipal en sòl 
urbanitzable delimitat o en sòl urbà no consolidat que s’executen per qualsevol dels sistemes d’actuació 
urbanística o modalitat regulats a la legislació vigent, determinant-se el sistema en l’ordenació detallada 
d’aplicació a cadascun dels sectors delimitats. 

2. La substitució del sistema d’actuació urbanística o de la modalitat establerta per a cadascun dels 
sectors delimitats, s’efectuarà per l’administració actuant del sector en els supòsits regulats en l’article 
129 del RLU, i d’acord amb el procediment previst a l’article 119.2 del TRLU. 

3. L’administració actuant dels sectors delimitats per aquest PDU té tots els drets i facultats que 
estableix l’article 23 del TRLU. 

Capítol 3. Afectacions urbanístiques derivades de la legislació sectorial 

Article 15. Afectacions urbanístiques del sistema viari 

1. Normativa sectorial de referència: 

a) Llei 37/2015, de 29 setembre, de carreteres. 

b) Reial Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel que s’aprova el reglament general de carreteres. 

c) Ordre FOM/1644/2012, de 23 de juliol, sobre delegació de competències en el Ministeri de 
Foment, la demarcació de carreteres de l’Estat en Catalunya. 

d) Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació y explotació d’autopistes en règim de 
concessió (art. 16 a 20). 

e) Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres. 

f) Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el reglament general de carreteres. 

2. Les infraestructures viàries que transcorren per l’àmbit del PDU i produeixen afectacions sobre el 
territori són les següents: 

a) Autovia A2 (Estat) 

b) Ramal de connexió A2/AP7 (Estat) 

c) Carretera C55 (Generalitat de Catalunya) 

d) Carretera B224 (Generalitat de Catalunya) 

e) Carretera BV2433 (Diputació de Barcelona) 

3. Les zones de domini públic, de servitud, d’afecció i la línia límit d’edificació respecte la xarxa viària 
bàsica queden determinades per allò establert a la normativa sectorial en matèria de carreteres i 
representades gràficament en els plànols d’ordenació –qualificació del sòl- corresponents a cadascun 
dels sectors i àmbits delimitats pel PDU. Per a qualsevol actuació en aquestes zones cal sol·licitar 
informe a l’administració competent en matèria de carreteres. 

a) Zona de domini públic: comprèn terrenys ocupats per les carreteres, els seus elements funcionals 
i una franja de terreny a cada costat de la via de 8 metres d'amplada en autopistes i autovies i de 
3 metres en carreteres convencionals, carreteres multicarril i vies de servei, mesurats 
horitzontalment des de l'aresta exterior de l'explanació i perpendicularment a aquesta aresta. 
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L’aresta exterior d'explanació és la definida és la intersecció del talús del desmunt, del terraplè o, 
si s'escau, dels murs de sosteniment confrontants amb el terreny natural. En el cas d’existir 
cunetes exteriors a les vores dels citats talussos o murs, o en terrenys plans, l’aresta exterior de 
l'explanació coincidirà amb la vora de la cuneta més allunyada de la carretera. 

b) Zona de servitud: està constituïda per dues franges de terreny a banda i banda de les carreteres, 
delimitades interiorment per la zona de domini públic abans definida i exteriorment per dues línies 
paral·leles a les arestes exteriors de l'explanació, a una distància de 25 metres en autopistes i 
autovies i de 8 metres en la resta de les carreteres multicarril i convencionals, mesurades 
horitzontalment des de les esmentades arestes. 

c) Zona d'afecció: està constituïda per dues franges de terreny a banda i banda de les carreteres, 
delimitades interiorment per la zona de servitud i exteriorment per dues línies paral·leles a les 
arestes exteriors de l'explanació a una distància de 100 metres en autopistes i autovies i de 50 
metres en carreteres multicarril i convencionals, mesurades des de les esmentades arestes. 

d) Línies límit d’edificació: s’estableixen a banda i banda de les carreteres, i es situen a 50 metres 
en autopistes i autovies  i a 25 metres en carreteres convencionals i carreteres multicarril 
mesurats horitzontal i perpendicularment a partir de l’aresta exterior de la calçada més pròxima. 
L’aresta exterior de la calçada és la vora exterior de part de la carretera destinada a la circulació 
de vehicles en general. 

e) Zona de limitació de l’edificabilitat: és la franja de terreny compresa entre les línies límit 
d’edificació i la via. En aquesta zona queda prohibida qualsevol tipus d’obra de construcció, 
reconstrucció o ampliació, incloses les que es desenvolupen en el subsol, o canvi d’ús, a 
excepció de les que resultessin imprescindibles per la conservació i manteniment de les 
construccions o instal·lacions ja existents. 

4. Determinacions generals: Els diferents projectes (d’urbanització, de parcel·lació, etc) quan incloguin 
sòls que quedin dins de les zones de protecció de qualsevol de les infraestructures viàries han de 
demanar l’autorització a l’administració titular i preveure aquells aspectes relacionats amb el disseny de 
la xarxa d’enllumenat públic i/o les mesures correctores dels impactes visual, acústic i de riscos de 
protecció civil associats. 

5. Els instruments de planificació i/o desenvolupament corresponents als projectes d’urbanització, dels 
sectors que el PDU delimita i ordena, han de ser informats prèviament a la seva aprovació de forma 
preceptiva i vinculant per la Demarcació de Carreteres de l'Estat conforme al que estableix l'article 16.6 
de la Llei 37/2015 de carreteres, moment en el qual es podran concretar i imposar tant les mesures ja 
previstes de condicionament per al compliment de l'article 36.9 de l'esmentada Llei, com d'algunes 
addicionals si fossin necessàries. 

6. Els mitjans de protecció acústica que resultin necessaris per a donar compliment a la Llei 37/2003, 
de 17 de novembre, del soroll i, en el seu cas, en la normativa autonòmica o local, seran executats amb 
càrrec als promotors dels desenvolupaments, prèvia autorització del Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana si afectessin a les zones de protecció del viari estatal, podent-se situar en la zona de 
domini públic. 

7. Objectius de la qualitat acústica: S’han de recollir com a objectius de qualitat acústica els que figuren 
en la taula A de l’annex II del RD 1367/2007 en àrees urbanitzables existents. Per la resta d’àrees 
urbanitzades s’estableix com objectiu de qualitat acústica per al soroll la no superació del valor que li 
sigui d’aplicació, d’acord amb allò exposat a la taula A, disminuint en 5 decibels. Els diferents projectes 
(d’urbanització, de parcel·lació, etc.) quan incloguin sòls que quedin dins de les zones  de protecció de 
qualsevol de les infraestructures viàries han de demanar l’autorització a l’administració titular i preveure 
aquells aspectes relacionats amb el disseny de la xarxa d’enllumenat públic i/o les mesures correctores 
dels impactes visual, acústic i de riscos de protecció civil associats. 

8. Determinacions particulars sobre l’activitat a desenvolupar en el sector: Les activitats a desenvolupar 
en les zones de protecció de la carretera, han de complir amb allò establert en la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, de forma que no afecti el normal funcionament de les infraestructures viàries. 

9. Es prohibeix fer publicitat fora dels trams urbans en qualsevol lloc que sigui visible des de les 
calçades de la carretera i, en general, qualsevol anunci que pugui captar l'atenció dels conductors que 

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

Núm. 8248 - 16.10.202010/49 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20283039-2020



9 
 

circulen per la mateixa, tal com estableix l'article 37 de la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de 
carreteres. 

10.  La il·luminació a instal·lar en els desenvolupaments previstos no haurà de produir enlluernaments al 
trànsit que circula per les carreteres de l'Estat. Així mateix, pel que fa als vials que s'hagin de construir 
en execució de planejament s'ha de garantir que el trànsit que circula pels mateixos no afecti amb el 
seu enllumenat al que ho fa per les carreteres de l'Estat. Si fos necessari s'instal·laran mitjans anti-
enlluernament que seran executats amb càrrec als promotors dels sectors, prèvia autorització del 
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, corrent el seu manteniment i conservació a càrrec 
dels esmentats promotors. 

11.  A la zona de servitud de l'autopista AP7 i autovies B40 i A2 només es podran autoritzar tancaments 
totalment diàfans, sobre piquets sense fonament de fàbrica. Els altres només s'autoritzaran 
exteriorment a la línia límit d'edificació (article 94 de Reial Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual 
s'aprova el Reglament general de carreteres). 

Article 16. Afectacions urbanístiques del sistema ferroviari 

1. Normativa sectorial de referència: 

a) Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. 

b) Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari (LSF). 

c) Reial Decret 2387/2014, de 30 de desembre, pel que s’aprova el reglament del sector ferroviari 
(RSF). 

2. Per garantir la seguretat tant de la infraestructura com del transport ferroviari, la normativa de 
referència estableix una sèrie de limitacions a la propietat, regulades en els articles 12 a 18 de la LSF, i 
en els articles 24 a 40 del seu reglament. 

3. Les infraestructures ferroviàries que transcorren per l’àmbit del PDU i produeixen afectacions sobre 
el territori són les següents: 

a) Línia d’alta velocitat 050 Madrid Puerta de Atocha-Barcelona Sants (Estat-ADIF). 

b) Línia d’interès general 240 Sant Vicenç de Calders-l’Hospitalet de Llobregat (Estat-ADIF). 

c) Línia FGC Barcelona-Manresa (Generalitat de Catalunya). 

d) Línia FGC Barcelona-Igualada (Generalitat de Catalunya). 

e) Ramal ferroviari privat de mercaderies de SEAT. 

4. D'acord amb la LSF, l'establiment o modificació d'una línia o tram integrant de la xarxa ferroviària 
d'interès general precisa l'aprovació pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana d'un estudi 
informatiu, que analitzi les diferents opcions possibles, i que prèviament a aquesta aprovació sigui 
sotmès a informació pública i oficial, així com als tràmits previstos en la legislació ambiental. 

5. Pel que fa a les accions ferroviàries públiques considerades en el PDUI de la ròtula de Martorell-
Abrera, són de dos tipus: actuacions en vies ferroviàries que transcorren íntegrament per Catalunya 
sobre les quals la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva, i actuacions a la xarxa ferroviària 
d'interès general, en que la competència correspon al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana. En relació a aquestes últimes, les reserves de sòl que estableix el PDUI de la ròtula de 
Martorell-Abrera es realitzen sobre la base de la competència que té la Generalitat de Catalunya en 
relació amb l'ordenació del territori i l'urbanisme, i sense detriment de les atribucions del Ministeri de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i ADIF en relació a la planificació i definició d'infraestructures 
ferroviàries de la Xarxa Ferroviària d'Interès General i del que estableix la LSF i el seu reglament, que 
concretament, per a l'establiment o modificació de línies o trams ferroviaris, estacions de transport de 
viatgers o terminals de transport de mercaderies, estableix la determinació sobre la necessitat de 
redactar estudis informatius i la corresponent tramitació dels mateixos. 

6. Les zones de domini públic, de protecció i la línia límit d’edificació respecte la xarxa ferroviària 
queden representades gràficament en els plànols d’ordenació –qualificació del sòl- corresponents a 
cadascun dels sectors i àmbits delimitats pel PDU, d’acord amb la normativa sectorial ferroviària vigent: 
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Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari (LSF) i Reial Decret 2387/2004, de 30 de 
desembre, per qual s’aprova el reglament del sector ferroviari (RSF), o la normativa sectorial que els 
substitueixi. 

7. Llevat que el Ministeri de Foment, de forma expressa, determini unes distàncies inferiors aplicables 
a una determinada línia ferroviària, les limitacions a la propietat dels terrenys adjacents a la línia fèrria 
són les següents: 

a) Zona de domini públic: comprèn els terrenys ocupats per l'explanació de la línia ferroviària i una 
franja de terreny de 8 metres a cada costat de la mateixa, mesurada en horitzontal i 
perpendicularment a l'eix de la línia des de les arestes exteriors de l’explanació (1). No obstant 
això, en sòl classificat urbà o urbanitzable, i sempre que el mateix compti amb el planejament 
més precís que requereixi la legislació urbanística aplicable, per iniciar la seva execució, aquesta 
distància es redueix a 5 metres. 

b) Zona de protecció: està constituïda per les franges de terreny situades a banda i banda de la línia 
ferroviària i delimitades, interiorment per la zona de domini públic i, exteriorment, per unes línies 
paral·leles a l'eix de la línia que delimita aquesta i situades a 70 metres de la aresta exterior de 
l'explanació (1) més propera. No obstant això, en sòl classificat urbà o urbanitzable, i sempre que 
el mateix compti amb el planejament més precís que requereixi la legislació urbanística aplicable, 
per iniciar la seva execució, aquesta distància es redueix a 8 metres. 

c) Línies límit d'edificació: se situen a 50 metres de l'aresta exterior de la plataforma (2), mesurats 
horitzontalment a partir de la mateixa. No obstant això, en els trams de les línies que discorrin per 
zones urbanes, aquesta distància es redueix amb caràcter general a 20 metres. 

d) (1) L’explanació és la superfície de terreny en què s'ha modificat la topografia natural del terreny, 
per construir la línia fèrria, els seus elements funcionals i instal·lacions. L'aresta exterior de 
l'explanació és la intersecció del terreny natural amb el talús del desmunt, del terraplè o, si 
s'escau, dels murs de sosteniment. En els casos de ponts, viaductes, estructures o obres 
similars, les arestes exteriors de l'explanació seran les línies de projecció vertical de la vora de 
les obres sobre el terreny, sent en tot cas de domini públic el terreny comprès entre aquestes 
línies. En aquells casos en què les característiques del terreny no permetin definir l'aresta exterior 
de l'explanació, conformarà aquesta aresta exterior una línia imaginària, paral·lela a l'eix de la 
via, situada a una distància de 3 metres mesurats, perpendicularment a aquest eix, des de la vora 
externa del carril exterior. 

e) (2) La plataforma és la coronació de l'explanació sobre la qual es recolzen les infraestructures 
ferroviàries. Per tant, l'aresta exterior de la plataforma podrà, en cada cas concret, coincidir o no 
amb l'aresta exterior de l'explanació. 

8. En les zones de domini públic ferroviari, zona de protecció i línia límit d’edificació són d’aplicació les 
limitacions a la propietat que estableix la normativa sectorial ferroviària esmentada anteriorment. En cas 
d’actuacions d’obres situades en aquestes zones s’haurà de sol·licitar autorització prèvia a ADIF. 

9. En matèria de sorolls i vibracions, relatius a la línia ferroviària actual, s’ha de tenir en compte la Llei  
37/2003, de 17 de novembre, de soroll, o normativa sectorial que la substitueixi. Qualsevol actuació que 
es realitzi en les zones esmentades s'ha d'atenir al que disposa la legislació estatal, autonòmica i local 
en matèria de sorolls i vibracions, en el que es refereix a la línia ferroviària actual. Per tant, no 
comportarà per al ferrocarril, ni per a l'empresa explotadora del mateix, cap càrrega i, en cap cas, 
suposarà afectació a la correcta explotació ferroviària. Qualsevol obra que es dugui en les zones 
esmentades i que tingui per finalitat preservar paisatges o construccions o limitar el soroll que provoca 
el trànsit per les línies ferroviàries serà costejada pels promotors de les mateixes. 

Article 17. Afectacions urbanístiques en matèria de seguretat industrial i protecció civil 

1. Normativa sectorial de referència: 

a) Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya. 

b) Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
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c) Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 

d) IRP/971/2010, de 31 de març, que dona publicitat als criteris dels informes relatius al control de la 
implantació de nous elements vulnerables compatibles amb la gestió de riscos de protecció civil. 

e) INT/2330/2013, de 29 d’octubre, que deixa sense efecte l’apartat 1 de la Resolució IRP/971/2010. 

2. Part de l’àmbit del PDU està afectat per les distàncies de seguretat provinents de la industria 
química veïna. Així mateix, s’han de tenir en compte les afectacions pel risc químic en el transport de 
mercaderies de l’autovia A2 i del ramal de connexió A2/AP7. Els usos que resultin incompatibles amb 
aquestes afectacions no s’apliquen sobre situacions existents. 

3. En el plànols d’informació “i.03.a. Àrees de risc: Risc químic en establiments industrials” es 
representen gràficament els àmbits afectats d’acord amb la normativa sectorial en matèria de seguretat 
industrial i protecció civil.             

4. Per a qualsevol actuació en aquests àmbits cal sol·licitar els informes de l’administració competent i 
incorporar les mesures pertinents per a garantir la seguretat de les persones i els possibles béns 
afectats i, si escau, aplicar les mesures pertinents per tal de reduir la zona d’indefensió. 

5. Els projecte d’urbanització dels sectors han de contenir els elements necessaris per a garantir els 
avisos massius a la població en cas d’emergència. 

Article 18. Afectacions urbanístiques del sistema hidràulic 

1. Normativa sectorial de referència:  

a) Directiva marc de l’aigua (2000/CE; DCE, 2000). 

b) Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües 
(TRLA). 

c) Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el reglament del domini públic hidràulic i 
Reial Decret 9/2008, d’11 de gener, pel que es modifica el Decret 849/1986, que desenvolupa els 
títols preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües (RDPH). 

2. Les lleres públiques més destacades que travessen l’àmbit del PDU d’oest a est, totes elles 
subsidiàries del riu Llobregat, són el torrent Gran d’Abrera, el torrent de Can Noguera i el torrent de 
Llops. Tangencialment a l’àmbit del PDU discorren la riera de Magarola al nord, el riu Llobregat a l’est i 
el riu Anoia al sud. 

Article 19. Afectacions urbanístiques per a la protecció de línies elèctriques d’alta tensió 

1. Normativa sectorial de referència:  

a) Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs. 

b) Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions 
d’energia elèctrica. 

c) Decret 3151/1968, de 28 de novembre, reglament tècnic de línies elèctriques aèries d’alta tensió. 

2. L’àmbit del PDU està travessat d’est a oest per les línies d’alta tensió següents: 

a) Línia de 220 kV de Red Eléctrica de España, des de la subestació de Pierola a la subestació de 
Rubí, que travessa el polígon industrial del Barcelonès per l’avinguda de l’Energia. 

b) Línia de 110 kV d’Endesa, des de la subestació de Pierola a la subestació de Rubí, que discorre 
en paral·lel a l’avinguda de Ca n’Amat al nord de la factoria SEAT. 

c) Línia de 220 kV de Red Elèctrica de España, des de la subestació de Pierola a la subestació de 
Rubí, que travessa la factoria SEAT per la seva part central i que inclou una bifurcació que 
alimenta la subestació d’Abrera que confronta a l’avinguda de Ca n’Amat. 

d) Línia de 110 kV d’Endesa, des de la subestació de Pierola a l’estació receptora de Martorell, 
situada en el nus d’enllaç entre la carretera B224 i el ramal de connexió A2/AP7. 
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TÍTOL II. ACTUACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE 

Article 20. Directrius per l’àmbit connector Magarola – Anoia 

1. Aquest àmbit queda delimitat en el plànol d’ordenació “o.02 Directrius en sòl no urbanitzable” i 
correspon als terrenys classificats de sòl no urbanitzable situats al costat oest de l’àmbit del PDU. 

2. Els terrenys que formen part d’aquest àmbit tenen un especial valor ambiental, ecològic, connector, 
paisatgístic i agrícola. Estan formats per una estructura agro-forestal travessada per torrents i rieres 
molt valorats per la ciutadania que eviten la formació de continus urbans entre municipis i que 
conformen una peça estratègica per a la connectivitat dels espais oberts. 

3. Per tal de millorar els valors ambientals, ecològics i connectors d’aquests terrenys, poden ser 
objecte d’actuacions del programa de mesures compensatòries dels impactes ambientals residuals dels 
sectors d’interès supramunicipal delimitats en aquest PDU (i de les seves càrregues externes). 

4. Dins d’aquest àmbit, es diferencien diversos elements assenyalats al plànol d’ordenació “o.02 
Directrius en sòl no urbanitzable”: les vores del límit urbà, l’espai de rieres i torrents, l’espai agro-forestal 
i la xarxa de camins rurals i vies ciclables. 

5. Per aquest àmbit el PDU manté les qualificacions del planejament general vigent a cada municipi, tot 
i que en el moment de tramitar la seva modificació o revisió, caldrà incorporar les directrius següents: 

a) L’objectiu per aquest àmbit és el manteniment i millora els valors ambientals, ecològics, 
connectius, paisatgístics i productius existents, descrits a la memòria d’aquest document i en 
especial la funció com a corredor nord-sud que connecta la riera de Magarola amb el riu Anoia. 
Cal tenir en compte, a més, que aquest espai agro-forestal manté la connectivitat entre diversos 
hàbitats d’interès comunitari presents dins l’àmbit.  

b) Aquest espai connector – separador mantindrà les característiques pròpies dels espais oberts de 
l’àmbit i tindrà les dimensions necessàries per complir amb la seva funció com a connector 
d’espais oberts i separador de continus urbans. 

c) Pel que fa a les vores de límit urbà: 

Definició: comprèn les vores de l’actual límit urbà de la part central de l’àmbit. En aquesta part de 
l’àmbit, la distància entre el sòl urbà de Sant Esteve Sesrovires i el de Martorell és molt ajustada i 
configura una franja d’espais oberts molt sensible a qualsevol transformació. 

Objectius: Mantenir la distància actual entre els dos límits urbans per tal de preservar la 
continuïtat dels espais lliures en sentit nord-sud i evitar al mateix temps la continuïtat urbana en 
sentit est-oest. 

Condicions per la franja compresa entre les dos vores del límit urbà: cal mantenir aquest àmbit 
com a espai no urbanitzat amb les característiques pròpies dels espais oberts. 

d) Pel que fa a l’espai de rieres i torrents: 

Definició: comprèn la zona del fons del torrent o riera i els terrenys que el confinen, normalment 
recoberts per boscos d’alzina i roure i matollars amb estrats de pins.  

Objectius: Reconstrucció d’hàbitats, de refugi i cria de fauna, potenciació de les comunitats 
vegetals potencials i mantenir el caràcter protector del bosc envers el risc d’erosió a les zones 
amb més pendent. 

Usos i activitats: La gestió forestal adreçada a assolir els objectius d’aquest espai, l’ús didàctic i 
observació de la natura.  

Condicions d’edificació: aquest espai té la condició de no edificable. 

Condicions per la seva transformació: el manteniment d’aquest espai és prioritari. Per a 
l’assoliment dels objectius específics d’aquest espai s’hi faran prioritàriament actuacions del 
programa de mesures compensatòries dels sectors d’interès supramunicipal delimitats en aquest 
PDU (i de les seves càrregues externes). 
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e) Pel que fa a l’espai agro-forestal: 

Definició: espai format pels camps de conreu i per les formacions boscoses d’alzina, matollars i 
estrats de pins que els voregen.  

Objectius: Manteniment de l’activitat agrícola, potenciació de les comunitats vegetals potencials i 
mantenir el caràcter protector del bosc envers el risc d’erosió a les zones amb més pendent. 

Usos i activitats: L’activitat agrícola, educació en el lleure i la gestió forestal adreçada a assolir els 
objectius d’aquest espai. No s’admeten les rompudes que comportin la creació de grans talussos 
molt visibles. Els talussos, en cas de crear-se, s’hauran de revegetar utilitzant vegetació 
autòctona. 

Condicions d’edificació: Les noves edificacions seran les mínimes necessàries per dur a terme 
les activitats admeses. Evitar la construcció de noves edificacions en espais careners o amb una 
alta exposició visual. Assegurar la seva correcte integració paisatgística. 

f) Pel que fa a la xarxa de camins rurals i vies ciclables: 

Definició: La xarxa de camins rurals es compon dels sòls que en l’actualitat ja tenen aquest ús 
juntament amb altres sòls que el present PDU considera que cal incorporar amb l’objectiu de 
completar la xarxa de camins rurals.  

La xarxa de vies ciclables són vies urbanes o interurbanes on coexisteix la circulació de vehicles 
motoritzats i la circulació de bicicletes i vianants. 

La xarxa de camins i vies ciclables, a més de donar servei a les activitats pròpies dels espais 
oberts, també tenen una funció social i paisatgística, i possibiliten els desplaçaments no 
motoritzats entre diferents assentaments urbans. 

Objectius: Establir una xarxa de camins rurals i vies ciclables completa, diversificada i amb 
continuïtat més enllà de l’àmbit, que assumeixi una part de la mobilitat obligada i alhora la lligada 
amb el lleure i el gaudi de la natura per part de la població. Mantenir i millorar les característiques 
pròpies d’aquestes vies: secció, traçat, ferm, senyalització, etc. 

Xarxa proposada: El PDU identifica la xarxa de camins rurals i vies ciclables al plànol d’ordenació 
“o.O2 Directrius en sòl no urbanitzable”, sense perjudici que el planejament d’àmbit municipal 
pugui millorar o proposar les alternatives que consideri oportunes. La xarxa proposada consta 
dels trams següents: 

‐ En el sentit est-oest (camins careners): el camí de Sagraments, que es correspon amb el 
GR 97, el camí que connecta Sant Esteve Sesrovires amb Ca n’Amat pel turó de Can 
Serra, el camí de can Prats que connecta Sant Esteve Sesrovires amb el parc forestal de 
Can Cases i el recorregut que ha de connectar el nucli urbà de Martorell amb el polígon 
industrial de Sant Esteve. 

‐ En el sentit nord-sud: el recorregut que connecta el GR-97 amb el nucli urbà de Castellví de 
Rosanes a través de diversos trams, alguns dels quals travessen urbanitzacions existents, 
d’altres que s’hauran d’integrar a les noves infraestructures contemplades al present PDU, 
com són el cinturó Oest i el desdoblament de la B224 i finalment el tram corresponent a 
l’actual Camí de la Mata, situat al sud de l’àmbit del PDUAE. 

Usos i activitats: En els camins rurals, limitar l’ús de vehicles motoritzats i fomentar el seu ús com 
a itineraris vinculats al lleure i als desplaçaments a peu o bicicleta.  

Condicions per la seva transformació: Les noves infraestructures o assentaments urbans que 
s’hagin d’implantar en aquest territori hauran d’incorporar les mesures oportunes per tal 
d’assegurar la integritat i la qualitat de la xarxa de camins d’interès paisatgístic. Puntualment, es 
podrà modificar el recorregut dels camins existents o proposats sempre i quant es restauri la seva 
continuïtat i funcionalitat o bé s’integraran adequadament en el nou vial, en forma de via ciclable. 

Article 21. Directrius per l’àmbit connector llera oest del riu Llobregat 

1. Aquest àmbit queda delimitat en el plànol d’ordenació “o.02 Directrius en sòl no urbanitzable” i 
correspon al sòl no urbanitzable situat al costat oest del riu Llobregat. 
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2. Els terrenys que formen part d’aquest àmbit tenen un especial valor ambiental, ecològic, connector, 
agrícola i paisatgístic estretament vinculats al riu Llobregat. Aquests terrenys estan formats per una 
estructura de terrasses fluvials ocupades principalment per camps agrícoles, travessades pel torrent 
Gran d’Abrera i el Torrent de can Noguera i per la línia de ferrocarril de Barcelona a Manresa que 
travessa l’àmbit per la meitat en sentit nord-sud. 

3. Per tal de millorar els valors ambientals, ecològics i connectors d’aquests terrenys, poden ser 
objecte d’actuacions del programa de mesures compensatòries dels impactes ambientals residuals dels 
sectors d’interès supramunicipal delimitats en aquest PDU (i de les seves càrregues externes). 

4. Els terrenys corresponents a la meitat est de l’àmbit, entre el riu Llobregat i la línia de ferrocarril, 
tenen la categoria d’espais lliures de protecció especial pel PTMB i per tant no poden ser objecte de 
transformació urbanística. 

5. Dins de l’àmbit, es diferencien diversos elements que s’assenyalen al plànol d’ordenació “o.02 
Directrius en sòl no urbanitzable”: l’espai de rieres i torrents, l’espai de terrasses fluvials i la xarxa de 
camins rurals.  

6. Per aquest àmbit el present PDU manté les qualificacions del planejament general vigent a cada 
municipi, tot i que en el moment de tramitar la seva modificació o revisió, caldrà incorporar les directrius 
següents: 

a) L’objectiu per aquest àmbit és el manteniment i millora dels valors ambientals, ecològics, 
connectius, paisatgístics i productius existents, descrits a la memòria d’aquest document i 
associats al sistema fluvial del Llobregat. 

b) Pel que fa a l’espai de rieres i torrents és d’aplicació allò establert a l’article anterior per aquest 
concepte. 

c) Pel que fa a l’espai de terrasses fluvials: 

Definició: espai format pels camps de conreu i pels marges que els separen. 

Objectius: Manteniment de l’activitat agrícola, potenciació de les comunitats vegetals potencials 
en els marges i espais no ocupats per l’agricultura. 

Usos i activitats: Preferentment agrícoles.  

Condicions d’edificació: Les noves edificacions seran les mínimes necessàries per dur a terme 
les activitats admeses.  

d) Pel que fa a la xarxa de camins rurals i vies ciclabes és d’aplicació allò establert a l’article anterior 
per aquest concepte.  

La xarxa de camins rurals proposada per aquest àmbit consta dels trams següents: en el sentit 
nord-sud, resseguint el traçat de l’autovia A2, el camí Ral i el camí de Can Bros Vell. En sentit 
també nord-sud, pel costat del riu Llobregat, es proposa un camí de vora del riu Llobregat. 

Article 22. Sistema de serveis tècnics (clau ST) 

1. El PDU preveu aquesta clau pels sòls situats al nord del barri del Pou del Merli on s’ubiquen els 
dipòsits d’aigua del municipi de Martorell, amb l’objecte de regularitzar la seva qualificació. 

2. La regulació d’aquests sòls és la que estableix el planejament municipal vigent de Martorell per al 
sistema de serveis tècnics. 

Article 23. Activitats i usos disconformes 

Les activitats i usos disconformes en el sòls classificats de sòl no urbanitzable en l’àmbit del PDU, quan 
no puguin ser objecte d’un expedient de disciplina urbanística i de restitució es consideraran en situació 
de fora d’ordenació. D’acord amb els apartats 1 i 4 de l’article 119 del RLU no podran ser objecte d’un 
canvi de titularitat ni d’ampliació, i en el moment del cessament o finalització de l’activitat s’hauran de 
restituir els terrenys als usos propis d’aquest tipus de sòl 
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TÍTOL III. DIRECTRIUS EN SÒL URBÀ 

Article 24. Actuacions al llarg del bulevard urbà de Martorell-Abrera 

1. S’identifiquen i delimiten dos àmbits d’actuació situats al llarg del bulevard urbà de Martorell-Abrera, 
classificats de sòl urbà pel planejament vigent i on s’estableixen directrius a incorporar en els 
planejaments generals municipals de Martorell (clau MRT) i d’Abrera (clau ABR). 

2. Aquests dos àmbits d’aplicació de directrius en sòl urbà, el contingut de les quals es desenvolupa en 
els articles següents, són. 

a) Àmbit de la Recta de SEAT. 

b) Àmbit del nus de la C55. 

Article 25. Recta SEAT. Consolidació, re-equipament i nova centralitat (DIR 01 MRT) 

1. L’àmbit de la Recta de Seat situat al municipi de Martorell, abasta els terrenys que queden delimitats 
pel límit de terme amb Sant Esteve Sesrovires al nord, el ramal d’enllaç A2/AP7 a l’est i al sud, i pels 
sòls on s’implanta la factoria SEAT a l’oest. 

2. Es fixen per a aquest àmbit les directrius següents, a incorporar en el planejament municipal de 
Martorell: 

a) Adaptació del planejament als projectes d’infraestructures ferroviàries (Línia Orbital Ferroviària i 
Estudi informatiu sobre el Projecte constructiu de la millora de l’accessibilitat al polígon de can 
Amat (variant FGC)). 

b) Adaptació del planejament al traçat del bulevard de la Recta de SEAT establert pel PDUI, que 
incorpora un carril de TPC i recorregut ciclable.  

c) Cessió del sòl i execució del bulevard de la Recta de SEAT i del nus entre la N-II i el ramal de 
l’AP-7, d’acord amb el traçat que estableixi el PDU d’Infraestructures o aquell planejament 
supramunicipal que sigui d’aplicació i d’acord amb la determinació de les càrregues urbanístiques 
associades que s’estableixin.  

d) Ordenació de la nova centralitat urbana i, per tant, la transformació del sector pel que fa a 
l’estructura fonamental, l’edificació i els usos: 

- Façana al bulevard de la Recta de SEAT 

- Espais lliures al llarg del bulevard 

- Accés a les activitats només des del bulevard (restringir accés activitats des dels trenats del 
ramal de l’AP-7) 

- Nou accés al centre Psiquiàtric des del bulevard 

- Espais per a la transformació d’usos: instal·lacions industrials de la meitat sud de l’àmbit 
(instal·lacions industrials al sud del Centre Psiquiàtric) 

e) Usos preferents: equipaments, terciari 

f) Usos prohibits: residencial, industrial de matèries perilloses, logístic 

g) Donar resposta a les necessitats d’aparcament de la factoria SEAT 

Article 26. Recta SEAT. Adaptació del planejament al PDUI (DIR 01 ABR) 

1. L’àmbit de la Recta de SEAT situat al municipi d’Abrera, s’ubica a l’entorn del nus de Ca n’Amat 
d’enllaç entre A2 i AP7 i abasta els terrenys que queden delimitats per l’avinguda de Ca n’Amat al nord, 
la carretera NIIa a l’est, el límit de terme amb Sant Esteve Sesrovires al sud i els sòls on s’implanta la 
factoria SEAT a l’oest. 

2. Es fixen per aquest àmbit les directrius següents, a incorporar en el planejament municipal d’Abrera: 
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a) Adaptar el planejament als projectes d’infraestructures ferroviàries (Línia Orbital Ferroviària i 
Estudi informatiu sobre el Projecte constructiu de la millora de l’accessibilitat al polígon de can 
Amat (variant FGC)). 

b) Adaptació del planejament al traçat del bulevard de la Recta de SEAT establert pel PDUI, que 
incorpora un carril de TPC i recorregut ciclable.  

c) Cessió del sòl i execució del bulevard de la Recta de SEAT i del nus entre la N-II i el ramal de 
l’AP-7, d’acord amb el traçat que estableixi el PDU d’Infraestructures o aquell planejament 
supramunicipal que sigui d’aplicació i d’acord amb la determinació de les càrregues urbanístiques 
associades que s’estableixin.  

d) S’estudiarà la viabilitat de reubicar i transformar les instal·lacions industrials entre el bulevard i el 
nus de can Amat cap a usos preferentment d’equipaments i terciaris.  

e) Usos prohibits: residencial, industrial de matèries perilloses, logístic. 

Article 27. Nus C55. Transformació de l’entorn del nus de la C55 (DIR 02 ABR) 

1. L’àmbit de l’entorn del nus de la C55 situat al municipi d’Abrera, abasta el terrenys que queden 
delimitats pel ramal de connexió A2/C55 a l’est i pel carrer Industria a l’oest, a l’entorn del punt d’accés 
al nucli urbà des de l’A2. 

2. Es fixen per aquest àmbit les directrius següents, a incorporar en el planejament municipal d’Abrera: 

a) Reconversió dels sòls industrials, cap a usos d’equipaments i terciaris. 

b) Cessió del sòl i execució de l’accés al sector d’acord amb el traçat que estableixi el PDU 
d’Infraestructures o aquell planejament supramunicipal que sigui d’aplicació i d’acord amb la 
determinació de les càrregues urbanístiques associades que s’estableixin.   

 

 

 

TÍTOL IV. NORMES URBANÍSTIQUES COMUNES ALS SECTORS 

Capítol 1. Disposicions generals 

Article 28. Àmbit d’aplicació 

Les disposicions d’aquest títol són d’aplicació a tots els sectors delimitats i ordenats en aquest PDU, 
com a actuacions d’interès supramunicipal regulades als articles 56 i 157 bis del TRLU, segons queden 
delimitades en els plànols que integren la documentació d’aquest Pla. 

Article 29. Marc legal de referència 

1. Aquest PDU comprèn l’ordenació detallada dels sectors delimitats en el seu àmbit, amb el grau de 
precisió pròpia d’un pla urbanístic derivat. Pels aspectes no regulats expressament en aquesta 
normativa o en l’específica de cadascun dels sectors del PDU són d’aplicació les determinacions 
urbanístiques de caràcter normatiu dels planejaments generals general d’Abrera, Martorell i Sant Esteve 
Sesrovires. 

2. És d’aplicació el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, o 
normativa sectorial que el substitueixi i sigui vigent, pel que fa a la classificació dels establiments 
comercials i la localització per a l’ordenació de l’ús comercial. En relació al règim d’intervenció 
administrativa en la materialització de l’ús  comercial, si s’escau cal tenir en compte els articles 17, 18 o 
19 de l’esmentat Decret Llei o normativa sectorial que el substitueixi i sigui vigent.  
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Article 30. Administració actuant 

Es determina l’INCASOL com a Administració actuant dels sectors d’interès supramunicipal delimitats 
en aquest PDU, que tindrà les facultats establertes en l’article 157 bis del TRLU. 

Article 31. Qualificació del sòl 

1. Es defineixen com a sistemes urbanístics els terrenys que, en aplicació del que disposen els articles 
34 i 35 del TRLU, caracteritzen l’estructura dels sectors delimitats i ordenats en aquest PDU. 

2. El PDU qualifica de sistemes aquells sòls d’interès general que són fonamentals per assegurar el 
desenvolupament i funcionament territorial atesa la seva important contribució a l’hora d’assolir els 
objectius del planejament referents a infraestructures de comunicacions, equipaments, serveis tècnics i 
d’espais lliures en general 

3. Es defineixen com a zones els terrenys on el PDU estableix les edificabilitats i els usos 
d’aprofitament privat, destinats a activitats relacionades i/o necessàries per al funcionament de les 
activitats econòmiques que s’identifiquen en els plànols d’ordenació dels sectors. 

4. El PDU qualifica els sòls destinats a zones i sistemes urbanístics que resulten de l’ordenació dels 
àmbits i sectors que delimita i ordena. S’estableix una sèrie de determinacions generals, sens perjudici 
de les que estableixi de manera més específica en la legislació sectorial vigent així com en la regulació 
pròpia de cada àmbit o sector. 

5. La documentació gràfica de l’ordenació detallada dels sectors delimitats per aquest PDU distribueix 
l’ordenació del sòl d’acord amb les qualificacions de zones i sistemes que s’hi estableixen. 

6. Per tot allò no regulat en aquest PDU pel que fa a zones i sistemes s’estarà al que disposen els 
planejaments generals d’Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires. 

Article 32. Precisió i ajustos de límits  

1. Els límits i les superfícies de l’àmbit dels sectors delimitats per aquest PDU poden ser ajustats al 
detall i no constitueixen supòsit de modificació de l’ordenació concreta del sector quan s’efectuïn en els 
termes següents. 

a) Delimitació del terme municipal. 

b) Atermenament del domini públic hidràulic. 

c) Alineacions o línies d’edificació vigents. 

d) Característiques topogràfiques dels terrenys. 

e) Límits de la propietat rústica o urbana. 

f) Existència d’arbres o altres elements d’interès. 

g) Adaptacions tècniques de detalls derivades del coneixement del subsol. 

2. Aquestes precisions i ajustos no fan variar l’edificabilitat ni la resta de paràmetres urbanístics fixats 
pel planejament. Tampoc es podran produir variacions en la forma de les qualificacions zonals o de 
sistemes, ni augments o disminucions de superfície de més del 5%. 

3. Els projectes d’urbanització i els instruments de gestió poden, si escau, efectuar les adaptacions 
tècniques de detall exigides per les característiques del sòl i del subsol en l’execució material de les 
obres o en la concreció de la delimitació dels àmbits d’actuació. 

4. Dels ajustos de superfície no en pot resultar una disminució dels sistemes d’espais lliures ni 
d’equipaments. 
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Capítol 2. Paràmetres i determinacions generals dels sectors 

Article 33. Sectors delimitats i paràmetres d’aplicació 

1. El PDU delimita i ordena el sector d’interès supramunicipal en sòl urbà situat als termes municipals 
d’Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires, Sector 1 Cinturó Oest, als efectes previstos a l’article 56 
del TRLU, segons la delimitació que consta en els plànols d’ordenació, amb els paràmetres bàsics i 
règims d’usos d’obligat compliment següents: 

Sector 1 Cinturó Oest 
Classificació del sòl Sòl urbà no consolidat (SNC) i consolidat (SUC) 
Superfície del sector (*) 
Total sòl computable (SNC) 
Total sòl no computable (SUC) 

1.178.431 m2 
775.628 m2 
402.803 m2 

Índex d’edificabilitat bruta màxima 0,37 m²st/m²sòl 
Percentatge d’aprofitament de cessió obligatòria 10% 
Reserva mínima de sòls de sistemes 
Espais lliures mínim 
Equipaments mínim 

51% 
22% 

6% 
Usos previstos Activitat econòmica (logístic, industrial, terciari) 

(*) S’exclouen de l’àmbit computable del sector i, per tant, s’exclouen del posterior procés de gestió urbanística, els 
sòls situats al terme municipal de Martorell pels quals es preveu la seva permuta amb l’objecte de regularitzar les 
seves qualificacions urbanístiques, així com els sòls corresponents al centre tècnic i al centre de recanvis de SEAT 
situats als termes municipals de Sant Esteve Sesrovires i Abrera, que el PDU classifica de sòl urbà consolidat. 
L’àmbit no computable del sector queda identificat i dibuixat en el plànol d’ordenació “s1-o.01 Qualificació del sòl”. 
Els paràmetres bàsics (edificabilitat bruta màxima, cessions mínimes de sistemes) s’apliquen a l’àmbit computable 
del sector. 

2. El PDU delimita i ordena el sectors d’interès supramunicipal en sòl urbanitzable delimitat situat al 
terme municipal de Martorell, Sector 2 Can Cases, als efectes previstos a l’article 56 del TRLU, segons 
la delimitació que consta en els plànols d’ordenació, amb els paràmetres bàsics i règims d’usos 
d’obligat compliment següents: 

Sector 2 Can Cases 
Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat (SUD) 
Superfície del sector 58.428 m2 
Índex d’edificabilitat bruta màxima 0,68 m²st/m²sòl 
Percentatge d’aprofitament de cessió obligatòria 15% 
Reserva mínima de sòls de sistemes 
Espais lliures mínim 
Equipaments mínim 

60% 
15% 

5% 
Usos previstos Activitat econòmica (logístic, industrial, terciari) 

3. El PDU delimita i ordena el sector d’interès supramunicipal en sòl urbanitzable delimitat situat als 
termes municipals de Martorell i Sant Esteve Sesrovires, Sector 3 Xàmenes, als efectes previstos a 
l’article 56 del TRLU, segons la delimitació que consta en els plànols d’ordenació, amb els paràmetres 
bàsics i règims d’usos d’obligat compliment següents 

Sector 3 Xàmenes 
Classificació del sòl Sòl urbanitzable delimitat (SUD) 
Superfície del sector 519.156 m2 
Índex d’edificabilitat bruta màxima 0,38 m²st/m²sòl 
Percentatge d’aprofitament de cessió obligatòria 15% 
Reserva mínima de sòls de sistemes 
Espais lliures mínim 
Equipaments mínim 

45% 
15% 

5% 
Usos previstos Activitat econòmica (logístic, industrial, terciari) 

Article 34. Ordenació del sòl dels sectors d’interès supramunicipal 

1. L’ordenació detallada dels sectors delimitats en aquest PDU com a sectors d’interès supramunicipal 
als efectes de l’article 56 del TRLU, té el grau de concreció i la documentació que per als plans parcials 
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urbanístics o per als plans de millora urbana, segons procedeix d’acord amb la classificació del sòl, 
estableixen els articles 65, 66 i 70  del TRLU i 84 a 91 del RLU. 

1. En aquestes normes s’estableixen als Títols V, VI i VII l’ordenació i la normativa reguladora de 
cadascun dels sectors delimitats assimilable a la d’un pla urbanístic derivat. 

Capítol 3. Regulació comuna dels sistemes dels sectors 

Article 35. Identificació dels sistemes  

1. Els sistemes establerts en els sectors del PDU tenen les claus identificatives següents: 

Sistema ferroviari SF 
Sistema viari SV 
Sistema d’espais lliures SL 
Sistema d’equipaments SE 
Sistema de reserva viaria RV 
Protecció de sistemes PS 

2. En l’ordenació detallada dels sectors d’aquest PDU es determinen els sistemes inclosos en l’àmbit 
d’acord amb les claus identificatives que es relacionen a l’apartat anterior. Per a cada sector es 
determinen, si s’escau, les condicions particulars. Als articles següents del present capítol es conté la 
regulació concreta dels sistemes comuns a tots els  sectors delimitats al Pla. 

Article 36. Titularitat i afectació del sòl 

1. El sòl destinat a sistemes queda vinculat al destí establert en aquest PDU.  

2. Els sistemes previstos per aquest PDU han de ser de titularitat pública. Per als nous sistemes 
previstos per al PDU la titularitat pública s’obtindrà per cessió obligatòria i gratuïta de l’actuació 
corresponent. La titularitat i afectació pública del sòl no exclou la possibilitat de concessió de la gestió 
dels equipaments comunitaris. 

Article 37. Sistema ferroviari (clau SF) 

1. El sistema ferroviari compren els sòls necessaris per a la implantació de les infraestructures 
ferroviàries que discorren pels sectors delimitats per aquest PDU, d’acord amb la definició que per 
aquest concepte estableix la normativa sectorial ferroviària, a la qual es fa referència a l’article 16 
d’aquesta normativa. 

Article 38. Sistema viari (clau SV) 

1. El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats pel traçat de la xarxa viària destinats 
a l’ús de vialitat, així com les àrees d’aparcament, els quals permeten l’accessibilitat entre les diverses 
àrees i sectors del Pla, i assegurar un nivell de mobilitat adequat. 

2. Les línies d’edificació i les zones de domini públic, servitud i afectació respecte a la xarxa viària 
bàsica queden determinades per allò establert a la normativa sectorial de carreteres i representades 
gràficament en els plànols d’ordenació. 

3. La xarxa viària definida en aquest Pla s’executarà d’acord amb les especificacions que es contenen 
ala plànols del present document. L’amplada que s’assigna als vials és vinculant però les seves 
seccions, així com els materials, poden ser modificats en el corresponent projecte d’urbanització. 

4. Els projectes d’urbanització han de determinar amb tota exactitud les rasants definitives, la posició 
de les xarxes i elements de serveis urbanístics (clavegueram, electricitat i enllumenat, aigua potable i 
reg, telecomunicacions, gas) i els materials, mobiliari, arbrat i altres elements de configuració i dotació 
de l’espai públic (recollida de residus, transport públic, senyalització...). 

5. Els guals que es disposin a les voreres per a donar accés dels vehicles als edificis no poden 
modificar la seva rasant. 
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6. La urbanització dels vials que donen façana als sòls no urbanitzables o que el travessen s’han 
d’adequar al règim del sòl no urbanitzable pel que fa ala seva urbanització i incorporar les mesures 
d’adequació paisatgística corresponents. 

7. En el subsol del sistema viari hi poden transcórrer les xarxes de servei necessàries per dotar els 
sectors i altres sòls. 

Article 39. Sistema d’espais lliures (clau SL) 

1. El sistema d’espais lliures comprèn els sòls de titularitat pública que el PDU destina a parcs, jardins i 
espais lliures destinats a l’esbarjo, el lleure i l’esport. 

2. L’ús fonamental dels espais lliures públics és el descans i l’esbarjo de la població i únicament s’hi 
admeten les construccions i instal·lacions que ajudin a aconseguir aquest fi. També s’admeten 
elements propis dels serveis tècnics exclusivament en aquells sòls que representin un escreix respecte 
les reserves mínimes previstes per la llei, ocupant la mínima superfície de sòl necessària i adoptant, en 
la mesura dels possible, mesures d’adaptació paisatgística, amb una ocupació màxima del 5% de la 
superfície total d’espais lliures de cada sector. 

3. Els projectes d’urbanització hauran de definir l’ordenació dels espais lliures d’ús públic, atenent a llur 
situació relativa dins els sectors delimitats en aquest PDU. 

4. En el subsol d’aquest sistema s’admet excepcionalment que s’hi situïn serveis públics sempre que 
es garanteixi I'enjardinament de la superfície. 

5. Els materials de pavimentació i elements urbans i enllumenat públic utilitzats han d’estar homologats 
pels ajuntaments. 

6. Les espècies vegetals que s’hi prevegin han de complir els requeriments establerts en el Títol VIII 
relatiu a la normativa ambiental, als articles referents a enjardinament i revegetació dels espais lliures. 

Article 40. Sistema d’equipaments (clau SE) 

1. El sistema d’equipaments inclou els sòls que es destinen a usos públics col·lectius o comunitaris i a 
dotacions d’interès públic o social necessaris en funció de les característiques socioeconòmiques de la 
població i del caràcter del nou espai d’ordenació. 

2. Caldrà resoldre la reserva d’aparcament dels vehicles necessaris per al seu correcte funcionament i 
el de bicicletes, d’acord amb els paràmetres fixats en l’estudi de mobilitat. Aquesta reserva es situarà 
preferentment en els sòls qualificats d’equipaments o en el cas que justificadament no sigui possible, es 
garantirà la seva reserva en les immediacions. 

Article 41. Reserva viaria (clau RV) 

1. El sistema de reserva viària comprèn les reserves de sòl incloses en els sectors delimitats per 
aquest PDU, en previsió de l’execucíó de les infraestructures viàries corresponents. 

2. En el sector 1 Cinturó Oest, els sòls que es qualifiquen de reserva viària es destinaran a la futura 
implantació del vial nord-sud anomenat “Cinturó Oest de SEAT” que travessa el sector, així com també 
a la implantació de l’Eix transversal ferroviari, el traçat de la qual es determina en el PDU de la reserva 
de sòl per a l’eix transversal ferroviari, aprovat definitivament l’any 2010. 

3. En el sector 3 Xàmenes, els sòls que es qualifiquen de reserva viària es destinaran al futur 
desdoblament de la carretera B224 que travessa el sector, el qual disposa d’estudi informatiu aprovat 
definitivament (clau EI-DB-05111) i de projecte constructiu modificat actualment en fase de redacció. 

4. Els sòls qualificats de reserva viària que no es destinin a la materialització efectiva de la 
infraestructura viaria i dels talussos necessaris per a la seva implantació, s’urbanitzaran en continuïtat i 
de manera unitària conjuntament amb els sòls qualificats de sistema d’espais lliures, i s’integraran en el 
projecte o projectes d’urbanització corresponents. Les obres d’urbanització d’aquests sòls qualificats de 
reserva viària, a l’igual que els d’espais lliures, s’executaran a càrrec dels sectors que el present pla 
director delimita i ordena. 
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Article 42. Protecció de sistemes (clau PS) 

1. Tenen la consideració de protecció de sistemes aquells sòls afectats per una servitud derivada de la 
legislació sectorial de la infraestructura que protegeix, així com l’espai necessari per a donar coherència 
a l’ordenació. La seva delimitació és la d’espai obert que ha de constituir la reserva de sòl per a la 
protecció de la infraestructura i servei i/o estar disponibles per al pas de les xarxes lineals dels serveis 
tècnics i ambientals de llarg recorregut. També s’estableix en aquesta franja la possibilitat d’incorporar-
se al sistema viari en el cas de requerir una ampliació. 

2. Són espais permanents i no edificables. Només quan no hi ha cap altra emplaçament alternatiu s’hi 
pot autoritzar la instal·lació d’elements que estigui directament relacionada amb la seva funció.  

3. Els sòls qualificats de protecció de sistemes s’urbanitzaran en continuïtat i de manera unitària 
conjuntament amb els sòls qualificats de sistema d’espais lliures, i s’integraran en el projecte o 
projectes d’urbanització corresponents. Les obres d’urbanització dels sòls de protecció de sistemes, a 
l’igual que els d’espais lliures, s’executaran a càrrec dels sectors que el present pla director delimita i 
ordena. 

Capítol 4. Regulació comuna de les zones dels sectors 

Article 43. Ordenació de les zones 

1. Per a l’ordenació dels aprofitaments privats dels tres sectors d’interès supramunicipal delimitats i 
ordenats en aquest PDU es defineix una única zona que de forma genèrica conté les determinacions 
específiques per a la regulació de les activitats a implantar en cada sector d’acord amb les seves 
particularitats.  

2. Es tracta de la zona d’activitat econòmica del Baix Llobregat Nord (clau AE) 

Article 44. Zona d’activitat econòmica del Baix Llobregat Nord (clau AE)  

1. Es qualifiquen de zona d’activitat econòmica del Baix Llobregat Nord (clau AE) els sòls on el PDU 
proposa el desenvolupament d’activitats econòmiques industrials, logístiques i/o terciàries ordenades en 
parcel·les de grans dimensions. 

2. Les subzones definides per a cadascun dels tres sectors delimitats pel PDU són les següents: 

a) Subzona d’activitat econòmica, sector 1 (clau AE-1) 
b) Subzona d’activitat econòmica, sector 2 (clau AE-2) 
c) Subzona d’activitat econòmica, sector 3 (clau AE-3) 

3. La zona d’activitat econòmica del Baix Llobregat Nord (clau AE) es regula segons el tipus 
d’ordenació d’edificació aïllada, amb les condicions i paràmetres particulars aplicables a cadascuna de 
les tres subzones definides segons queden regulats en els Títols V, VI i VII d’aquesta normativa. 

Article 45. Definició de conceptes 

Sempre que es facin servir en aquesta normativa els conceptes que a continuació s’indiquen, tindran el 
significat següent: 

1. Parc empresarial: polígon d’activitat econòmica en el que hi ha elements de gestió conjunta per a les 
diferents empreses com poden ser: manteniment de vialitat comunitària, seguretat, creació, 
transformació i producció d’energia, serveis com aigua, electricitat, etc., gestió de residus, espais de 
formació i presentació de productes, serveis de gestió d’empreses i comercialització etc. 

2. Parcel·la mínima: És la unitat mínima de superfície bruta de parcel·la establerta específicament per 
a cada zona d’aquest PDU. Les condicions de parcel·la mínima podran ser ampliades però no 
minorades en desenvolupament del planejament i hauran de respectar les limitacions de separacions 
mínimes a via pública i llindes que estableix el PDU per a cadascuna de les zones 

3. Perímetre regulador: S’entén per perímetre regulador o gàlib d’ocupació màxim de l’edificació, les 
diferents figures poligonals definides per determinar la posició de l’edificació dins la parcel·la. La 
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projecció vertical sobre el terreny de totes les plantes dels edificis, inclosos els elements sortints i vols, 
han de ser compresos dins d’aquesta figura poligonal. El perímetre regulador per a cada zona es 
defineix gràficament en aquest PDU en els plànols d’ordenació de qualificació del sòl corresponents a 
cadascun dels tres sectors que es delimiten. El perímetre regulador es defineix gràficament en aquest 
PDU per illa sencera podent-se modificar en aplicació del paràmetre de parcel·la mínima i atenent a les 
limitacions de separacions mínimes establertes específicament per a cadascuna de les zones. 

4. Perfil regulador: S’entén per perfil regulador totes aquelles limitacions dirigides a determinar la 
màxima envolupant de volum dins del qual pugui inscriure’s l’edificació que correspon a cada parcel·la 
per la seva intensitat d’edificació i alçada màxima.  

5. Alçada reguladora màxima: És l’alçada que poden assolir les edificacions. S’amidarà des de la cota 
de referència d’alçada reguladora màxima, fins a la cara superior d’acabat de coberta. 

6. Nombre màxim de plantes: És el nombre màxim de plantes permeses. 

7. Planta baixa i cota de referència d’alçada reguladora màxima: Tindrà consideració de planta baixa 
aquella planta de l’edifici el paviment de la qual es situï com a màxim el punt de major cota de la 
parcel·la, i com a mínim el punt de la menor cota de la parcel·la. La rasant de la planta baixa definida a 
l’apartat anterior tindrà la consideració de cota de referència des d’on es mesurarà l’alçada reguladora 
màxima. En el cas que es produeixin agregacions de les parcel·les definides en aquest document les 
rasants de les plantes baixes es seguiran definint en base als límits originals de les parcel·les inicials. 

8. Planta soterrani: És tota planta situada per sota de la planta que tingui la consideració de planta 
baixa i únicament es pot destinar a aparcament, magatzem i altres usos vinculats a l’activitat. La 
superfície d’aquesta planta no computa a efectes d’edificabilitat. 

9. Planta pis: S’entendrà per planta pis tota planta edificada situada per damunt de la planta baixa. 

10. Ocupació de l’edificació en parcel·la o illa: Es l’ocupació de l’edificació dins el perímetre regulador o 
gàlib d’ocupació màxima de l’edificació definit en punt 2 d’aquest article. Comptaran també en 
l’ocupació de la parcel·la, la projecció vertical sobre el terreny de tots els cossos i els elements sortints 
de l’edifici. 

11. Mitgeres: És el mur emplaçat sobre la partió de parcel·la que va des dels fonaments fins a la coberta 
sense interrupció de continuïtat i sobre el que recauen les servituds de mitgeria, ús mancomunat i 
impediment d’obertura. 

12. Alçada lliure o útil: És la distància que hi ha del terra al sostre a l’interior d’un local construït. 

13. Espais lliures de parcel·la o espais no edificables: Es defineix com a espai no edificable o pati privat 
de sòl lliure destinat a aparcament, mobilitat interior, jardins i emmagatzematge, que envolta les 
edificacions i la titularitat de les quals és privada. 

14. Edificacions auxiliars: Es defineixen com edificacions auxiliars o annexes, les edificacions 
independents de la principal l’ús de les quals està lligat a aquesta. 

15. Separació a les partions o distàncies mínimes als llindars: És la distància que, amidada des de les 
partions de la parcel·la, defineix unes franges de superfícies d’aquesta que no poden ser ocupades per 
l’edificació. 

16. Unitat Mínima de Projecte: És un conjunt arquitectònic únic, amb independència de la seva possible 
construcció per fases i si s’escau, diferents promotors. El projecte d’edificació ha de ser unitari i ha de 
definir la totalitat de l’edificació permesa: dimensions, formes, elements estructurals, tancaments i 
acabats del conjunt a edificar, les xarxes de serveis interiors, així com el destí dels espais lliures de 
parcel·la i la localització dels diferents usos en l’edificació projectada. 

17. Per a la resta conceptes necessaris per a l’ordenació de la parcel·lació i l’edificació dels sectors 
s’estarà a les determinacions fixades en  les normes urbanístiques dels planejaments generals dels 
municipis d’Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires. 

Article 46. Modificacions volumètriques o condicions de l’edificació 

Mitjançant la formulació d’un Pla de millora urbana es pot modificar l’ordenació de volums, les 
condicions establertes en el PDU i, si s’escau, la promoció de conjunts immobiliaris en règim de 
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propietat horitzontal, sense que en cap cas, mitjançant aquest instrument de planejament es puguin 
modificar els paràmetres bàsics del tipus d’ordenació. 

Article 47. Ordenances d’edificació 

Els ajuntaments d’Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires, de conformitat amb el que disposa l’article 
71.2 del TRLU, poden aprovar ordenances d’edificació i urbanització per regular aspectes que no són 
objecte de les normes del PDU de l’activitat econòmica del Baix Llobregat Nord, sense contradir-ne ni 
alterar les determinacions d’aquest. 

Article 48. Usos admesos 

El règim d’usos de les qualificacions de zones d’aquest PDU es regulen per a cada subzona en la 
normativa detallada de cada sector. 

 

 

 

TÍTOL V. NORMES PARTICULARS SECTOR 1 CINTURÓ OEST 

Capítol 1. Definició del sector i condicions d’execució 

Article 49. Àmbit del sector 

1. L’àmbit territorial del sector 1 Cinturó Oest ve delimitat en els plànols d’informació i d’ordenació de la 
sèrie “s1” que formen part de la documentació gràfica d’aquest PDU i inclou terrenys dels termes 
municipals d’Abrera, de Martorell i de Sant Esteve Sesrovires. La superfície total del sector és de 
1.178.431 m2 i abasta els terrenys més occidentals de la factoria SEAT, entre aquesta i el polígon 
industrial de Ca n’Estella, que s’estenen des de l’avinguda de Ca n’Amat al nord fins el parc forestal de 
Can Cases al sud. L’àmbit d’actuació és discontinu i, a banda del subàmbit principal descrit 
anteriorment, també inclou dues petites peces més: el subàmbit 2 situat a l’est de la factoria SEAT al 
terme de Sant Esteve Sesrovires i el subàmbit 3 situat a l’extrem sud, a tocar del torrent dels Llops en el 
terme de Martorell. 

2. S’exclouen de l’àmbit computable del sector i, per tant, s’exclouen del posterior procés de gestió 
urbanística, els sòls situats al terme municipal de Martorell pel quals es preveu la seva permuta amb 
l’objecte de regularitzar les seves qualificacions urbanístiques, així com els sòls corresponents al centre 
tècnic i al centre de recanvis de SEAT situats als termes municipals de Sant Esteve Sesrovires i Abrera, 
que el PDU classifica de sòl urbà consolidat. L’àmbit no computable del sector queda identificat i 
dibuixat en el plànol d’ordenació “s1-o.01 Qualificació del sòl”. Els paràmetres bàsics (edificabilitat bruta 
màxima, cessions mínimes de sistemes) s’apliquen a l’àmbit computable del sector. 

Article 50. Classificació i qualificació del sòl 

1. Els terrenys inclosos en el sector 1 Cinturó Oest es classifica de sòl urbà no consolidat, excepte pel 
que fa als terrenys inclosos en l’àmbit no computable que es classifiquen de sòl urbà consolidat, segons 
s’ha descrit a l’article anterior. 

2. Les superfícies dels sòls qualificats de sistemes i zones del sector 1 Cinturó Oest són les que figuren 
en el quadre següent: 

SECTOR 1 CINTURÓ OEST clau superfície percentatge 

Sistema ferroviari SF 13.117 m2 1,7% 
Sistema viari SX 13.980 m2 1,8% 
Sistema d’espais lliures SV 172.070 m² 22,2% 
Sistema d’equipaments SE 48.410 m² 6,2% 
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Sistema de reserva viària RV 149.490 m² 19,3% 
SISTEMES 397.067 m² 51,2% 

 
Subzona d’activitat econòmica, sector 1 AE-1 378.561 m² 48,8% 
ZONES 378.561 m² 48,8% 

 
TOTAL SÒL COMPUTABLE (SÒL URBÀ NO CONSOLIDAT) 775.628 m² 100% 

 
Sistema ferroviari SF 24.298 m2  
Sistema viari SV 19.792 m2  
Sistema d’espais lliures SL 55.871 m²  
Sistema d’equipaments SE 2.544 m²  
Sistema de reserva viària RV 168 m²  
Protecció de sistemes  PS 6.312 m²  
Subzona d’activitat econòmica, sector 1 AE-1 293.818 m2  
TOTAL SÒL NO COMPUTABLE (SÒL URBÀ CONSOLIDAT) 402.803 m²  

 
TOTAL SECTOR  1.178.431 m²  

 

3. El sostre màxim del sector, considerant únicament l’àmbit computable, és de 283.921 m2st, que 
resulta de l’aplicació de l’índex d’edificabilitat neta màxima de 0,75 m2st/m2. 

4. L’índex d’edificabilitat neta màxima aplicable als sòls qualificats de zona d’activitat econòmica (clau 
AE-1) inclosos en l’àmbit no computable del sector és, igualment, de 0,75 m2st/m2. 

Article 51. Condicions de gestió urbanística 

1. El sector 1 Cinturó Oest s’ha d’executar pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, 
si bé es pot executar per qualsevol altre sistema d’actuació urbanística o modalitat de reparcel·lació, si 
amb posterioritat així s’estableix. En el supòsit que es gestioni l’àmbit per la modalitat de cooperació, si 
es compleixen la resta de condicions establertes, cal garantir el respecte al termini previst en l’article 
140 del TRLU, relatiu a la iniciativa per a la formulació del corresponent projecte de reparcel·lació. 

2. En compliment de la legislació vigent en matèria urbanística els propietaris del sòl del sector tenen 
l’obligació de cedir el sòl lliure de càrregues d’urbanització corresponent al 10% de l’aprofitament 
urbanístic i els terrenys qualificats de sistemes urbanístics inclosos dins del sector. 

Article 52. Obres d’urbanització 

1. S’han de cedir i urbanitzar amb càrrec a la comunitat reparcel·latòria els terrenys qualificats de 
cessió obligatòria i gratuïta. 

2. S’imputen al sector el cost de les obres d’execució de la vialitat interna corresponent al tram del 
Cinturó Oest inclòs al sector (secció 1+1) i el cost de la vialitat externa, que inclou el cost de 
l’expropiació dels terrenys afectats i l’execució de les obres següents, segons s’identifiquen de manera 
indicativa en el plànol d’ordenació “s1-o.02b. Vialitat. Càrregues externes”: 

a) Tram Nord del Cinturó Oest (secció de 1+1), comprès entre l’enllaç amb el carrer Francesc 
Layret i l’enllaç amb l’avinguda de Ca n’Amat. 

b) Tram sud del Cinturó Oest (secció 1+1), comprès entre el límit sud del sector i l’enllaç amb la 
carretera B224. 

c) Vial de connexió entre el Cinturó Oest i el polígon industrial de Ca n’Estella. 
d) Vial de connexió entre la Gran Via i la futura rotonda de connexió amb la N-II. 

Les despeses d’urbanització del sector seran assumides per la comunitat reparcel·latòria del sector, 
incloses tant la vialitat interna com l’externa, excepte les que assumirà l’administració actuant fins un 
import màxim equivalent a la cessió de l’aprofitament urbanístic que correspongui. 

3. Els espais definits com a sistemes per aquest Pla s’executaran d’acord amb les especificacions 
establertes en els plànols de qualificacions i d’ordenació. L’amplada dels sòls qualificats de sistema viari 
és vinculant i és la prevista al plànol d’ordenació “s1-o.01 Qualificació del sòl”. 
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4. Els sòls qualificats de sistema d’espais lliures s’urbanitzaran d’acord amb les determinacions dels 
projectes d’obres d’urbanització complementàries que es redactin per aquest àmbit i seguint amb les 
directrius i usos que s’estableixin en aquest PDU. 

Capítol 2. Regulació particular de sistemes 

Article 53. Definició i identificació 

1. La definició i regulació dels sistemes (ferroviari, viari, espais lliures, equipaments, reserva viaria i 
protecció de sistemes) resultants de l’ordenació detallada d’aquest sector és l’establerta al Títol IV 
d’aquesta normativa urbanística, amb les condicions particulars que es determinen en els articles 
següents. 

2. Els sistemes previstos per aquest sector 1 Cinturó Oest són els que s’identifiquen en el plànol 
d’ordenació “s1-o.01 Qualificació del sòl”, amb les superfícies i claus indicades en el capítol anterior. 

 

Article 54. Sistema d’espais lliures (clau SL) 

1. Els sòls d’espais lliures situats a l’entorn del torrent de Can Noguera a l’extrem nord del sector es 
configuraran com un espai naturalitzat de l’entorn d’aquest curs fluvial. El projecte d’urbanització haurà 
d’incorporar un estudi o projecte de recuperació i millora d’aquest tram del torrent inclòs en el sector. 

2. Aquest Pla prioritzarà la restauració i naturalització de l’àmbit més proper al torrent de Can Noguera, 
concretant el disseny de les zones o basses de laminació a crear (com si es tractés de zones humides 
naturals), definint les tasques de revegetació, amb plantacions i sembres (posant especial èmfasi en la 

vegetació de ribera més propera a la riera), proposant l’adequació dels passos de fauna existents (i/o la 
creació de nous si és el cas), la instal·lació de menjadors i caixes niu 

3. La urbanització dels espais lliures també contindrà els vials per a bicicletes i vianants de connexió 
entre aquest sector i les àrees residencials i industrials properes. 

Article 55. Sistema d’equipaments (clau SE) 

1. Els sòls d’equipaments es concentren majoritàriament a l’extrem nord del sector, confrontant a 
l’avinguda de Ca n’Amat. 

2. Els usos i edificacions admesos seran de caràcter tou sense edificabilitats elevades i integrats en 
l’entorn, amb una edificabilitat màxima de 0,3 m2st/m2. La concreció d’usos, de les activitats i de la 
volumetria a implantar en els sòls qualificats de sistema d’equipaments es concretaran mitjançant la 
tramitació del corresponent pla especial urbanístic. 

Article 56. Sistema de reserva viària (clau RV) 

1. Els sòls que es qualifiquen de reserva viària ho són en previsió de la implantació del vial anomenat 
Cinturó Oest de SEAT i de la línia ferroviària corresponent a l’ETF, que discorren en paral·lel per la 
franja de terrenys que s’estén de nord a sud per l’extrem oest del sector. El cost de l’execució d’aquesta 
infraestructura viària s’imputa com a càrrega del sector. 

2. El futur vial Cinturó Oest de SEAT haurà d’incorporar els passos transversals necessaris que 
permetin la connectivitat a banda i banda del vial i la permeabilitat apte per a vianants i bicicletes. 
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Capítol 3. Regulació particular de zones 

Article 57. Definició i zonificació 

1. El sòl i el sostre susceptible d’aprofitament privat situat dins del sector 1 Cinturó Oest delimitat per 
aquest PDU es concentra en la seva totalitat en la subzona d’activitat econòmica, sector 1 (clau AE-1). 

2. En l’article següent es regulen de forma detallada les condicions de parcel·lació, edificació i ús de la 
subzona resultant de l’ordenació d’aquest sector. 

Article 58. Subzona d’activitat econòmica, sector 1 (clau AE-1) 

1. Es qualifiquen de subzona d’activitat econòmica, sector 1 (clau AE-1) la totalitat de sòls 
d’aprofitament privat del sector. 

2. Per aquesta subzona són d’aplicació els paràmetres establerts a la part comú per a tots els sectors 
del PDU que consten al Títol IV d’aquesta normativa  i les determinacions que consten als apartats 
següents. 

3. Condicions de parcel·lació: 

Condicions de parcel·lació subzona AE-1 
Paràmetre  Condicions particulars  
Parcel·la mínima Parcel·la única i indivisible. 
Nombre màxim parcel·les 1 

 

4. Condicions d’edificació 

Condicions d’edificació subzona AE-1 
Paràmetre  Condicions particulars  
Ocupació màxima 75% 
Edificabilitat neta màxima 0,75 m²st/m²s 
Separació mínima 10 m a vial públic i a altres límits. 
Alçada reguladora màxima 15 m 

Si es precisa de major alçada per al model empresarial a implantar, aquesta 
es podrà sobrepassar fins a un 20% de la superfície d’ocupació, podent arribar 
a un màxim de 45 m. 

Aparcament  Es preveuran dins la parcel·la els aparcaments necessaris per a donar 
cobertura a les necessitats de les activitats i els aforaments previstos. 

Espais lliures de parcel·la En els sòls lliures de parcel·la es permeten els usos d’aparcament, edificis 
auxiliars de control d’accés, i els usos d’emmagatzematge només en la part 
d’aquests sòls que no afrontin a límits perimetrals de les illes. 
El projecte d’edificació ha d’incloure el tractament dels espais privats que 
restin lliures d’edificació, els quals han de ser tractats de forma unitària. 
Els projectes de jardineria s’han de presentar conjuntament amb el de 
l’edificació. 
Caldrà, en la mesura del possible, preservar les taques d’HIC corresponents a 
les pinedes mediterrànies localitzades en el polígon SEAT a l’hora de distribuir 
els usos dins del sector. 

Moviments de terres Els moviments de terres necessaris per a la implantació de les plataformes 
corresponents, ja siguin desmunts o terraplens, s’hauran de disposar de 
manera que no sobrepassin uns talussos ideals de pendent 2:3 (alçada - 
base). 

Murs de contenció Es murs de contenció de terres no podran sobrepassar, en la part vista, una 
alçada de 3,70 m. 

Qualitat de l’edificació Els edificis seran tancats, integrats en el seu entorn  
Còmput d’edificabilitat S’han d’incloure en el còmput de l’edificabilitat: 

- Les superfícies de totes les plantes que tinguin la consideració de baixa, 
altell i pisos. 

- Les superfícies corresponents als cossos sortints tancats i semitancats, 
les edificacions existents que es conservin, les construccions auxiliars, les 
dels coberts i els patis de ventilació. 

No s’han d’incloure en el còmput de l’edificabilitat: 
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- Les superfícies de soterrani situades per sota de la planta baixa, 
destinades a usos d’aparcament o emmagatzematge. 

- Les superfícies dels porxos oberts, les rampes d’accés a les plantes 
soterrànies quan aquestes siguin descobertes, les superfícies destinades 
als elements tècnics de les instal·lacions, les dels cossos sortints oberts, 
les dels elements sortints i la superfície dels centres de distribució de les 
companyies de serveis. 

5. Condicions d’ús 

Condicions d’ús subzona AE-1 
Paràmetre  Condicions particulars  
Usos prioritaris Industrial i logístic 
Usos admesos Terciari i comercial vinculat a l’activitat econòmica 
Usos prohibits Residencial i industrial perillós (amb afectació AG) 
Usos complementaris La resta d’usos com els propis del sistema d’equipaments, etc. 

 

 

TÍTOL VI. NORMES PARTICULARS SECTOR 2 CAN CASES 

Capítol 1. Definició del sector i condicions d’execució 

Article 59. Àmbit del sector 

1. L’àmbit territorial del sector 2 Can Cases ve delimitat en els plànols d’informació i d’ordenació de la 
sèrie “s2” que formen part de la documentació gràfica d’aquest PDU i inclou terrenys del terme 
municipal de Martorell. La superfície total del sector és de 58.428 m² i es correspon amb la peça 
triangular delimitada pel ramal d’enllaç A2/AP7 a l’oest, l’antiga carretera NII a l’est i la línia ferroviària 
FGC Martorell-Igualada al sud. 

2. L’accés principal al sector es produirà des de la rotonda existent situada sobre l’antiga carretera NII. 

Article 60. Classificació i qualificació del sòl 

1. El sòl inclòs en el sector 2 Can Cases es classifica de sòl urbanitzable delimitat. 

2. Les superfícies dels sòls qualificats de sistemes i zones del sector 2 Can Cases són les que figuren 
en el quadre següent: 

SECTOR 2 CAN CASES clau superfície percentatge 

Sistema ferroviari SF 11.961 m2 20,5% 
Sistema viari SV 4.871 m2 8,3% 
Sistema d’espais lliures SL 15.089 m² 25,8% 
Sistema d’equipaments SE 4.490 m² 7,7% 
Protecció de sistemes  PS 2.274 m² 3,9% 
SISTEMES 38.685 m² 66,2% 

 
Subzona d’activitat econòmica, sector 2 AE-2 19.743 m² 33,8 
ZONES 19.743 m² 33,8% 

 
TOTAL SECTOR  58.428 m² 100% 

 

3. El sostre màxim del sector és de 39.486 m2st, que resulta de l’aplicació de l’índex d’edificabilitat neta 
màxima de 2,00 m2st/m2 
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Article 61. Condicions de gestió urbanística 

1. El sector 2 Can Cases s’ha d’executar pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació, si 
bé es pot executar per qualsevol altre sistema d’actuació urbanística o modalitat de reparcel·lació, si 
amb posterioritat així s’estableix. En el supòsit que es gestioni l’àmbit per la modalitat de cooperació, si 
es compleixen la resta de condicions establertes, cal garantir el respecte al termini previst en l’article 
140 del TRLU, relatiu a la iniciativa per a la formulació del corresponent projecte de reparcel·lació. 

2. En compliment de la legislació vigent en matèria urbanística els propietaris del sòl del sector tenen 
l’obligació de cedir el sòl lliure de càrregues d’urbanització corresponent al 15% de l’aprofitament 
urbanístic i els terrenys qualificats de sistemes urbanístics inclosos dins del sector. 

Article 62. Obres d’urbanització 

1. S’han de cedir i urbanitzar amb càrrec a la comunitat reparcel·latòria els terrenys qualificats de 
cessió obligatòria i gratuïta. 

2. S’imputa a aquest sector el cost de les millores d’infraestructures viaries externes, fins a un import 
màxim de 5,25 M€, com poden ser la remodelació del futur nus d’enllaç entre la NII i el ramal de 
connexió A2/AP7, que permetrà el pas a l’àmbit de la Recta de Seat travessant aquest ramal. 

3. Els espais definits com a sistemes per aquest Pla s’executaran d’acord amb les especificacions 
establertes en els plànols de qualificacions i d’ordenació. L’amplada dels sòls qualificats de sistema viari 
és vinculant i és el previst al plànol d’ordenació “S2-o.01 Qualificació del sòl”. 

4. Els sòls qualificats de sistema d’espais lliures s’urbanitzaran d’acord amb les determinacions dels 
projectes d’obres d’urbanització complementàries que es redactin per aquest àmbit i seguint amb les 
directrius i usos que s’estableixin en aquest PDU. 

Capítol 2. Regulació particular de sistemes 

Article 63. Definició i identificació 

1. La definició i regulació dels sistemes (ferroviari, viari, espais lliures, equipaments i protecció de 
sistemes) resultants de l’ordenació detallada d’aquest sector és l’establerta al Títol IV d’aquesta 
normativa urbanística, amb les condicions particulars que es determinen en els articles següents. 

2. Els sistemes previstos per aquest sector 2 Can Cases són els que s’identifiquen en el plànol 
d’ordenació “s2-o.01 Qualificació del sòl”, amb les superfícies i claus indicades en el capítol anterior. 

Article 64. Condicions particulars del sistema d’espais lliures (clau SL) 

1. Els sòls d’espais lliures es configuren com a franja de separació respecte els terrenys que es 
qualifiquen de sistema ferroviari situats a l’extrem sud del sector. Aquesta franja d’espais lliures es 
plantarà amb arbrat amb la densitat suficient per crear una pantalla vegetal que minimitzi l’impacte 
visual des del barri residencial de Can Cases. Les espècies a emprar han de donar continuïtat al bosc 
forestal de Can Cases. 

2. La urbanització dels espais lliures també contindrà els vials per a bicicletes i vianants de connexió 
entre aquest sector i les àrees residencials properes. 

Article 65. Condicions especials del sistema d’equipaments (clau SE) 

1. Els sòls d’equipaments es situen al costat del punt d’accés al sector. 

2. Els usos i edificacions admesos seran de caràcter tou sense edificabilitats elevades i integrats en 
l’entorn, amb una edificabilitat màxima de 0,1 m2st/m2. La concreció d’usos, de les activitats i de la 
volumetria a implantar en els sòls qualificats de sistema d’equipaments es concretaran mitjançant la 
tramitació del corresponent pla especial urbanístic. 
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Capítol 3. Regulació particular de zones 

Article 66. Definició i zonificació 

1. El sòl i el sostre susceptible d’aprofitament privat situat dins del sector 2 Can Cases delimitat per 
aquest PDU es concentra en la seva totalitat en la subzona d’activitat econòmica, sector 2 (clau AE-2). 

2. En l’article següent es regulen de forma detallada les condicions de parcel·lació, edificació i ús de la 
subzona resultant de l’ordenació d’aquest sector. 

Article 67. Subzona d’activitat econòmica, sector 2 (clau AE-2) 

1. Es qualifiquen de subzona d’activitat econòmica, sector 2 (clau AE-2) la totalitat de sòls 
d’aprofitament privat del sector.  

2. Per aquesta subzona són d’aplicació els paràmetres establerts a la part comú per a tots els sectors 
del PDU que consten al Títol IV d’aquesta normativa i les determinacions que consten als apartats 
següents. 

3. Condicions de parcel·lació: 

Condicions de parcel·lació subzona AE-2 
Paràmetre  Condicions particulars  
Parcel·la mínima Parcel·la única i indivisible 
Nombre màxim parcel·les 1 
Divisió horitzontal S’admet la possibilitat de divisió horitzontal amb gestió conjunta, amb un 

nombre màxim d’activitats en cadascuna a raó d’1 activitat per cada 10.000 m2 
de sòl i amb una dimensió mínima d’unitat d’activitat de 5.000 m2st. 

4. Condicions d’edificació 

Condicions d’edificació subzona AE-2 
Paràmetre  Condicions particulars  
Ocupació màxima 75% 
Edificabilitat neta màxima 2,00 m²st/m²s 
Separació mínima 10 m a vial i a altres límits 
Alçada reguladora màxima 25 m, amb un nombre màxim de plantes de PB+6. 
Tanques Només es permeten tanques en parcs empresarials que abastin la totalitat del 

parc, quedant expressament prohibides les tanques individuals. 
Aparcament  Es preveuran dins la parcel·la els aparcaments necessaris per a donar 

cobertura a les necessitats de les activitats i els aforaments previstos. 
Espais lliures de parcel·la En els sòls lliures de parcel·la es permeten els usos d’aparcament, edificis 

auxiliars de control d’accés en el parc empresarial, i els usos 
d’emmagatzematge només en la part d’aquests sòls que no afrontin a límits 
externs del parc empresarial. 
El projecte d’edificació ha d’incloure el tractament dels espais privats que 
restin lliures d’edificació, els quals han de ser tractats de forma unitària. 
Els projectes de jardineria s’han de presentar conjuntament amb el d’edificació 
i aquests  projectes han d’incloure les mesures per aconseguir una bona 
integració paisatgística amb l’entorn i han d’estar valorats per l’estudi 
d’integració paisatgístic. 

Qualitat de l’edificació Els edificis seran tancats i el projecte arquitectònic incorporarà criteris 
constructius, materials de construcció i aplicació de colors que permetin una 
arquitectura de qualitat i integrada a l’entorn. Per tal millorar la integració de 
l’edifici en el paisatge urbà i natural de l’entorn, el projecte de l’edificació haurà 
d’estudiar i prendre mesures d’harmonització cromàtica per tal de mantenir 
una continuïtat amb l’entorn i integrar-se amb aquest, valorant: -tractament de 
façanes amb colors diferents segons alçades; -seguir paleta de colors del 
paisatge de l’entorn. 

Còmput d’edificabilitat S’han d’incloure en el còmput de l’edificabilitat: 
- Les superfícies de totes les plantes que tinguin la consideració de baixa, 

altell i pisos. 
- Les superfícies corresponents als cossos sortints tancats i semitancats, 

les edificacions existents que es conservin, les construccions auxiliars, les 
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dels coberts i els patis de ventilació. 
No s’han d’incloure en el còmput de l’edificabilitat: 
- Les superfícies de soterrani situades per sota de la planta baixa, 

destinades a usos d’aparcament o emmagatzematge. 
- Les superfícies dels porxos oberts, les rampes d’accés a les plantes 

soterrànies quan aquestes siguin descobertes, les superfícies destinades 
als elements tècnics de les instal·lacions, les dels cossos sortints oberts, 
les dels elements sortints i la superfície dels centres de distribució de les 
companyies de serveis. 

Projecte unitari En el cas de vàries edificacions independents en una única parcel·la serà 
necessari concretar l’ordenació volumètrica mitjançant un estudi del conjunt, 
als efectes de garantir la unitat del projecte. 

5. Condicions d’ús 

Condicions d’ús subzona AE-2 
Paràmetre  Condicions particulars  
Usos prioritaris Terciari 
Usos admesos Industrial, logístic i comercial vinculat a l’activitat econòmica 
Usos prohibits Residencial i industrial perillós (amb afectació AG) 
Usos complementaris La resta d’usos com els propis del sistema d’equipaments, etc. 

 

 

TÍTOL VII. NORMES PARTICULARS SECTOR 3 XÀMENES 

Capítol 1. Definició del sector i condicions d’execució 

Article 68. Àmbit del sector 

1. L’àmbit territorial del sector 3 Xàmenes ve delimitat en els plànols d’informació i d’ordenació de la 
sèrie “s3” que formen part de la documentació gràfica d’aquest PDU i inclou terrenys dels termes 
municipals de Martorell i de Sant esteve Sesrovires. La superfície total del sector és de 519.156 m² i 
limita al nord amb la traça de l’etilenoducte de Solvay (extern al sector) i amb el camí existent d’accés a 
una part del traçat del tren d’alta velocitat; a l’est amb el traçat del ferrocarril privat d’accés a la factoria 
SEAT; al sud amb el límit del sòl urbà del barri residencial del Pou del Merli i la carretera B224; i a l’oest 
amb un altre camí existent d’accés a una part del traçat del tren d’alta velocitat. 

2. L’accés principal al sector es produirà a l’oest d’aquest mitjançant un vial d’enllaç amb el futur 
desdoblament de la carretera B224. 

3. L’atorgament de les llicències de primera ocupació del sector quedaran condicionades a l'execució 
prèvia d'almenys el primer tram de desdoblament de la carretera B224, comprès entre el ramal d'enllaç 
A2/AP7 a l'est i el nus d'enllaç amb el futur Cinturó Oest a l'oest, des d'on s'inicia el vial d'accés al 
sector. 

Article 69. Classificació i qualificació del sòl 

1. El sòl inclòs en el sector 3 Xàmenes es classifica de sòl urbanitzable delimitat. 

2. Les superfícies dels sòls qualificats de sistemes i zones del Sector 3 Xàmenes són les que figuren 
en el quadre següent: 

SECTOR 3 XÀMENES clau superfície percentatge 

Sistema viari SV 58.687 m2 11,3% 
Sistema d’espais lliures SL 79.684 m² 15,3% 
Sistema d’equipaments SE 32.271 m² 6,2% 
Sistema de reserva viària RV 65.050 m² 12,5% 
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Protecció de sistemes  PS 22.035 m² 4,2% 
SISTEMES 257.727 m² 49,6% 

 
Subzona d’activitat econòmica, sector 3 AE-3 261.429 m² 50,4% 
ZONES 261.429 m² 50,4% 

 
TOTAL SECTOR  519.156 m² 100% 

 

3. El sostre màxim del sector és de 196.072 m2st, que resulta de l’aplicació de l’índex d’edificabilitat 
neta màxima de 0,75 m2st/m2 

Article 70. Condicions de gestió urbanística 

1. El sector 3 Xàmenes s’ha d’executar pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació 
bàsica, si bé es pot executar per qualsevol altre sistema d’actuació urbanística o modalitat de 
reparcel·lació, si amb posterioritat així s’estableix. 

2. En compliment de la legislació vigent en matèria urbanística els propietaris del sòl del sector tenen 
l’obligació de cedir el sòl lliure de càrregues d’urbanització corresponent al 15% de l’aprofitament 
urbanístic i els terrenys qualificats de sistemes urbanístics inclosos dins del sector. 

Article 71. Obres d’urbanització 

1. S’han de cedir i urbanitzar amb càrrec a la comunitat reparcel·latòria els terrenys qualificats de 
cessió obligatòria i gratuïta. 

2. S’imputa a aquest sector el cost de l’execució de la vialitat externa d’enllaç amb la carretera B224, 
segons s’identifica de manera indicativa en el plànol d’ordenació “s3-o.02b. Vialitat. Càrregues 
externes”, que inclou el cost l’expropiació dels terrenys afectats i el cost de l’execució del vial extern 
d’enllaç i de la rotonda situada en la intersecció de la carretera B224 amb el futur Cinturó Oest, segons 
es concreti en el projecte constructiu corresponent al desdoblament de la carretera B224. 

3. Els espais definits com a sistemes per aquest Pla s’executaran d’acord amb les especificacions 
establertes en els plànols de qualificacions i d’ordenació. L’amplada dels sòls qualificats de sistema viari 
és vinculant i és el previst al plànol d’ordenació “s3-o.01 Qualificació del sòl”. 

4. Els sòls qualificats de sistema d’espais lliures s’urbanitzaran d’acord amb les determinacions dels 
projectes d’obres d’urbanització complementàries que es redactin per aquest àmbit i seguint amb les 
directrius i usos que s’estableixin en aquest PDU. 

5. Es duran a terme les actuacions pertinents, d’acord a l’EAE del PDU, de millora de la permeabilitat 
de la carretera B224 i del vial intern paral·lel, amb la previsió de passos de fauna que connectin el barri 
del Pou del Merli amb l’àrea d’espais lliures del sector, considerant un pas de fauna específic per petits 
vertebrats en el cas del vial intern i un pas que podrà ser multifuncional en el cas de la B224, per a 
restituir el camí rural existent. Per a aquests propòsits els respectius projectes d’urbanització hauran de 
tenir en compte per cada tipus de pas de fauna el document “Prescripcions tècniques per al disseny de 
passos de fauna i tanques perimetrals” elaborat pel Ministeri de Medi Ambient. 

Capítol 2. Regulació particular de sistemes 

Article 72. Definició i identificació 

1. La definició i regulació dels sistemes (viari, espais lliures, equipaments, reserva viaria i protecció de 
sistemes) resultants de l’ordenació detallada d’aquest sector és l’establerta al Títol IV d’aquesta 
normativa urbanística, amb les condicions particulars que es determinen en els articles següents. 

1. Els sistemes previstos per aquest sector 3 Xàmenes són els que s’identifiquen en el plànol 
d’ordenació “s3-o.01 Qualificació del sòl” d’aquest PDU, amb les superfícies i claus indicades en el 
capítol anterior. 
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Article 73. Sistema d’espais lliures (clau SL) 

1. Els sòls d’espais lliures situats a l’entorn del torrent de la Sínia es configuraran com un espai 
naturalitzat de l’entorn d’aquest curs fluvial. El projecte d’urbanització haurà d’incorporar un estudi o 
projecte de recuperació i millora d’aquest tram del torrent inclòs en el sector.  

2. Aquest Pla prioritzarà la restauració i naturalització de l’àmbit més proper al torrent de la Sínia, 
concretant el disseny de les zones o basses de laminació a crear (com si es tractés de zones humides 
naturals), definint les tasques de revegetació, amb plantacions i sembres (posant especial èmfasi en la 

vegetació de ribera més propera a la riera), proposant l’adequació dels passos de fauna existents (i/o la 
creació de nous si és el cas), la instal·lació de menjadors i caixes niu 

3. Els sòls d’espais lliures situats entre les dues parcel·les de majors dimensions es configuraran com 
espai/connector amb els terrenys situats fora sector, tant al nord com al sud, de manera que es 
possibilitin les connexions de fauna necessàries i els passos aptes per mitjans de mobilitat no 
motoritzats, preveient la continuïtat cap el sud mitjançant un pas inferior sota la futura B224 desdoblada. 

4. La urbanització dels espais lliures també contindrà els vials per a bicicletes i vianants de connexió 
entre aquest sector i les àrees residencials properes. 

Article 74. Sistema d’equipaments (clau SE) 

1. Els sòls d’equipaments es concentren a l’extrem sud del sector, entre el futur desdoblament de la 
carretera B224 i el barri residencial del Pou del Merli. 

2. Els usos i edificacions admesos seran de caràcter tou sense edificabilitats elevades i integrats en 
l’entorn, amb una edificabilitat màxima de 0,3 m2st/m2. La concreció d’usos, de les activitats i de la 
volumetria a implantar en els sòls qualificats de sistema d’equipaments es concretaran mitjançant la 
tramitació del corresponent pla especial urbanístic. 

Article 75. Sistema de reserva viària (clau RV) 

1. Els sòls que es qualifiquen de reserva viària ho són en previsió de la futura implantació del 
desdoblament de la carretera B224, que travessa el sector d’est a oest. L’execució d’aquesta 
infraestructura viària no s’imputa al sector. 

2. El futur desdoblament de la carretera B224 haurà d’incorporar, almenys, dos passos inferiors per tal 
de possibilitat les connexions nord-sud següents: d’una banda, una pas apte per a vianants i bicicletes 
situat en continuïtat amb la zona verda que separa les dues parcel·les de majors dimensions; i d’altra 
banda, un pas apte també per vehicles motoritzats que connecti la vialitat interna del sector amb la 
carretera BV2433 i amb el barri del Pou del Merli. 

Capítol 3. Regulació de zones 

Article 76. Definició i zonificació 

1. El sòl i el sostre susceptible d’aprofitament privat situat dins del sector 3 Xàmenes delimitat per 
aquest PDU es concentra en la seva totalitat en la subzona d’activitat econòmica, sector 3 (clau AE-3). 

2. En l’article següent es regulen de forma detallada les condicions de parcel·lació, edificació i ús de la 
subzona resultant de l’ordenació d’aquest sector. 

Article 77. Subzona d’activitat econòmica, sector 3 (clau AE-3) 

1. Es qualifiquen de subzona d’activitat econòmica, sector 3 (clau AE-3) la totalitat de sòls 
d’aprofitament privat del sector.  

2. Per aquesta subzona són d’aplicació els paràmetres establerts a la part comú per a tots els sectors 
del PDU que consten al Títol IV d’aquesta normativa i les determinacions que consten als apartats 
següents. 
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3. Condicions de parcel·lació: 

Condicions de parcel·lació subzona AE-3 
Paràmetre  Condicions particulars  
Parcel·la mínima Cadascuna de les 4 illes dibuixades en plànols d’ordenació. 
Nombre màxim parcel·les 4 parcel·les indivisibles 
Divisió horitzontal S’admet en cada parcel·la la possibilitat de divisió horitzontal amb gestió 

conjunta, amb un nombre màxim d’activitats en cadascuna a raó d’1 activitat 
per cada 10.000 m2 de sòl i amb una dimensió mínima d’unitat d’activitat de 
5.000 m2st. 

4. Condicions d’edificació 

Condicions d’edificació subzona AE-3 
Paràmetre  Condicions particulars  
Ocupació màxima 75% 
Edificabilitat neta màxima 0,75 m²st/m²s 
Separació mínima 10 m a vial públic i a altres límits. 
Volum màxim 15,75 m3/m2 
Alçada reguladora màxima 20 m. Si es precisa de major alçada per al model empresarial a implantar, 

aquesta es podrà sobrepassar fins a un 20% de la superfície d’ocupació, 
podent arribar a un màxim de 45 m. 

Vialitat interna En cas de necessitat de vialitat interna de parcel·la, s’hauran de complir les 
condicions següents: 
-La vialitat interna serà de titularitat privada. 
-L’amplada mínima dels vials interns confrontants amb activitat a ambdues 
bandes és de 16 m i amb activitat únicament a una banda és de 10 m. 
-La separació mínima de l’edificació a aquests vials interns és de 6 m. 
-Els vials interns han de tenir entrada i sortida des del vial públic. 

Tanques Només es permeten tanques que abastin la totalitat de les illes, quedant 
expressament prohibides les tanques internes individuals. 

Aparcament  Es preveuran dins la parcel·la els aparcaments necessaris per a donar 
cobertura a les necessitats de les activitats i els aforaments previstos. 

Espais lliures de parcel·la En els sòls lliures de parcel·la es permeten els usos d’aparcament, edificis 
auxiliars de control d’accés, i els usos d’emmagatzematge només en la part 
d’aquests sòls que no afrontin a límits perimetrals de les illes. 
El projecte d’edificació ha d’incloure el tractament dels espais privats que 
restin lliures d’edificació, els quals han de ser tractats de forma unitària. 
Els projectes de jardineria s’han de presentar conjuntament amb el de 
l’edificació. 

Moviments de terres Els moviments de terres necessaris per a la implantació de les plataformes 
corresponents a cadascuna de les parcel·les/illes resultants de l’ordenació, ja 
siguin desmunts o terraplens, s’hauran de disposar de manera que no 
sobrepassin uns talussos ideals de pendent 2:3 (alçada - base). 

Murs de contenció Es murs de contenció de terres no podran sobrepassar, en la part vista, una 
alçada de 3,70 m. 

Mesures d’integració 
paisatgística 

1. Els talussos que es generin per a la implantació de les plataformes 
corresponents a cadascuna de les parcel·les/illes resultants de l’ordenació, ja 
siguin desmunts o terraplens, s’hauran de plantar amb arbrat i arbustiva amb 
unes densitats mínimes de plantació que garanteixin la integració dels 
mateixos talussos i redueixin l’impacte visual de les naus. 
2. Aquests talussos es podran substituir amb una combinació de murs i 
talussos de manera que sempre es garanteixi una franja mínima de plantació 
de 3 m d’arbrat i arbustiva al cap de talús o la part alta dels murs, per tal 
d’aconseguir que les plantacions estiguin en les parts més elevades al voltant 
de les parcel·les fent més efectiu l’apantallament i la integració visual de les 
naus. Aquesta franja de plantació pot estar sòls d’espais lliures, protecció de 
sistemes, vialitat o dins de parcel.la privada. 
3. En el cas que els talussos substitueixin per murs de contenció, per tal de 
garantir els mateixos efectes d’apantallament que amb els talussos, els murs 
s’implementaran com a mínim amb les mesures següents: 
- Si els murs queden de cara a l’exterior de la parcel·la i son adjacents a 

sòls d’espais lliures, protecció de sistemes o vialitat amb plantacions, 
hauran de ser del tipus murs verds o similar amb una pendent que 
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garanteixi la seva revegetació. Es podran fer com a màxim dos murs 
consecutius de 3,7 m d’alçada separats per una berma d’1 m. A partir del 
segon mur els desnivells per arribar a la cota de l’esplanada serà amb 
talussos 2:3 (alçada-base). El peu de mur, la berma entre murs i la part 
alta del murs es plantaran amb arbustiva i enfiladisses amb reg 
incorporat. Els talussos es plantaran amb arbrat i arbustiva segons el punt 
1. 

- Si els murs queden de cara a l’exterior de la parcel.la, son adjacents a 
vialitat i no superen els 2,2 m d’alçada, podran ser murs de contenció 
tipus de terra armada amb blocs petits de formigó, o similars. A partir de 
la part alta del mur els desnivells per arribar a la cota de l’esplanada serà 
amb talussos 2:3 (alçada-base). Els talussos es plantaran amb arbrat i 
arbustiva segons el punt 1. 

- Si els murs queden de cara a l’interior de la parcel.la, es podran fer murs 
consecutius de com a màxim 3,7 m d’alçada separats per una berma de 
0,5 m per la plantació d’arbustiva i enfiladisses amb reg. Cada tres murs 
consecutius la berma haurà de tenir una amplada mínima de 3 m per la 
plantació d’arbustiva i enfiladisses amb reg. 

Qualitat de l’edificació Els edificis seran tancats i el projecte arquitectònic incorporarà criteris 
constructius, materials de construcció i aplicació de colors que permetin una 
arquitectura de qualitat i integrada en l’entorn. Per tal millorar la integració de 
l’edifici en el paisatge urbà i natural de l’entorn, el projecte de l’edificació haurà 
d’estudiar i prendre mesures d’harmonització cromàtica per tal de mantenir 
una continuïtat amb l’entorn i integrar-se amb aquest, valorant: 
- Tractament de façanes amb colors diferents segons alçades. 
- Seguir paleta de colors del paisatge de l’entorn. 
- Texturitzar les façanes per fraccionar la lectura de la dimensió total.  

Còmput d’edificabilitat S’han d’incloure en el còmput de l’edificabilitat: 
- Les superfícies de totes les plantes que tinguin la consideració de baixa, 

altell i pisos. 
- Les superfícies corresponents als cossos sortints tancats i semitancats, 

les edificacions existents que es conservin, les construccions auxiliars, les 
dels coberts i els patis de ventilació. 

No s’han d’incloure en el còmput de l’edificabilitat: 
- Les superfícies de soterrani situades per sota de la planta baixa, 

destinades a usos d’aparcament o emmagatzematge. 
- Les superfícies dels porxos oberts, les rampes d’accés a les plantes 

soterrànies quan aquestes siguin descobertes, les superfícies destinades 
als elements tècnics de les instal·lacions, les dels cossos sortints oberts, 
les dels elements sortints i la superfície dels centres de distribució de les 
companyies de serveis. 

Projecte unitari En el cas de vàries edificacions independents en una única parcel·la serà 
necessari concretar l’ordenació volumètrica mitjançant un estudi del conjunt, 
als efectes de garantir la unitat del projecte. 

5. Condicions d’ús 

Condicions d’ús subzona AE-3 
Paràmetre  Condicions particulars  
Usos prioritaris Industrial i logístic 
Usos admesos Terciari i comercial vinculat a l’activitat econòmica 
Usos prohibits Residencial i industrial perillós (amb afectació AG) 
Usos complementaris La resta d’usos com els propis del sistema d’equipaments, etc. 
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TÍTOL VIII. NORMATIVA AMBIENTAL 

Article 78. Marc normatiu general 

1. Els articles normatius continguts en aquets títol de normativa ambiental, són aplicables als sectors 1 
Cinturó Oest, 2 Can Cases i 3 Xàmenes. No obstant, també s’inclouen d’altres especificacions 
ambientals per possibilitar la seva consideració en tot l’àmbit del PDU. 

2. S’ha de donar compliment, quan procedeixi, a tota aquella normativa de caire ambiental que sigui 
vigent en el moment de tramitar les actuacions urbanístiques derivades del desenvolupament del Pla. 

Article 79. Mesures ambientals de la documentació ambiental associada al planejament 
urbanístic  

S’ha de donar compliment a les mesures preventives, correctores i compensatòries que s’inclouen al 
document ambiental del present PDU, considerant-les als projectes d’urbanització i d’edificació, 
aplicant-les durant l’execució de les obres d’urbanització i d’edificació i tenint-les en compte en 
l’explotació del sector urbanístic. 

Capítol 1. Model d’ocupació del sòl 

Article 80. Adaptació geomorfològica i conservació de sòls 

1. El projecte d’urbanització i els d’edificació han de contemplar el decapatge i preservació de la terra 
vegetal per ser utilitzada posteriorment a les àrees a enjardinar o restaurar. 

2. Els talussos de terres permanents han de presentar un pendent màxim de 3H:2V, sempre d’acord a 
les prescripcions dels estudis geotècnics, de tal manera que es garanteixi la seva estabilitat a llarg 
termini, es previngui l’erosió, es faciliti la revegetació i es limitin les pèrdues de sòl.  

Als casos en que no es compleixi aquest criteri (si el pendent dels talussos de terres és > 3H:2V), han 
d’aplicar-se tècniques de bioenginyeria en l’estabilització i revegetació dels talussos. 

Capítol 2. Cicle de l’aigua 

Article 81. Infiltració 

1. En el tractament de l’espai lliure de les parcel·les públiques i privades, s’ha d’establir mesures 
tècniques per minimitzar els riscos d’inundació i l’increment d’escorrentiu superficial, promovent el 
drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els 
paviments drenants, tous i semipermeables, incorporant sistemes urbans de drenatge sostenible 
(SUDS) i mitjançant l’enjardinament viari i dels espais lliures públics i privats). 

2. Sempre i quan sigui possible, es garantirà un mínim del 30% de sòl permeable dins de parcel·la, la 
resta s’ha de dotar de sistemes de recollida i/o emmagatzematge de les aigües de pluja. 

3. Les edificacions de parcel·les públiques o privades amb espai verd incorporat, preferiblement han de 
recollir les aigües pluvials de les teulades i de les cobertes no transitables i, si és el cas, han de 
preveure els dipòsits per a l’emmagatzematge amb les dimensions necessàries per als usos als que es 
destinaria l’aigua (regs i rentats). En aquest sentit, cal tenir en compte la metodologia descrita a la guia 
Aprofitament d’aigua de pluja a Catalunya, publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua.  

4. En totes les àrees destinades a aparcament a l’aire lliure i/o a nivell global en els projectes 
d’urbanització, cal considerar adoptar dispositius i sistemes per a la separació i recollida d’olis i 
hidrocarburs procedents dels vehicles, previ a l’abocament a la xarxa de pluvials urbana o a altres 
possibles zones d’infiltració. 
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Article 82. Protecció dels recursos hídrics 

1. En el cas d’aprofitament de les aigües pluvials que discorren per la parcel·la o les estancades dins 
les seves llindes, tant per a la determinació dels usos d’aquestes aigües com per a la qualitat de les 
mateixes s’ha de donar compliment als articles 84, 85 i 86 del Reial Decret 849/1986 pel que s’aprova el 
Reglament del Domini Públic Hidràulic. 

2. En cas que existeixin pous dins l’àmbit (tant en l’espai públic com en parcel·la privada), cal establir 
les mesures per evitar l’aprofitament incontrolat i l’afecció a l’aqüífer (segellament d’acord els criteris de 
l’Agència Catalana de l’Aigua). A banda, quan així es determini i quan sigui possible, cal adequar la 
situació administrativa del pou per al seu possible ús per al reg de les zones verdes públiques i/o 
privades. 

3. Els projectes d’urbanització hauran d’analitzar amb detall l’afectació sobre el règim d’escorrenties 
existent per tal de garantir la correcta circulació de les aigües pluvials. En cas que s’intercepti algun 
drenatge natural caldrà assegurar que se’n manté la seva capacitat de desguàs, procurant respectar al 
màxim les seves condicions inicials. 

Article 83. Sanejament d’aigua 

1. Cal preveure xarxes de sanejament separatives en la urbanització i en les edificacions del sector, 
una per a l’evacuació de les aigües pluvials i l’altra per a l’evacuació de les aigües residuals. Només en 
casos degudament justificats, o bé per indicació expressa de l’administració hidràulica, es poden 
instal·lar xarxes de sanejament unitàries. 

2. Únicament es poden abocar a la xarxa de clavegueram les aigües residuals assimilables a urbanes, 
segons definició del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis 
públics de sanejament, i amb els límits i prohibicions descrites a l’esmentat Decret o a l’autorització 
corresponent. Si, com a conseqüència dels processos industrials, es generessin aigües no assimilables 
a urbanes, la indústria estarà obligada a establir un tractament previ al seu vessament a la xarxa. 

3. Cal assegurar que les aigües residuals i pluvials de la parcel·la es connectin respectivament a les 
escomeses  de residuals i pluvials corresponents. De la mateixa manera, les activitats han de vetllar 
perquè el desguàs de les aigües pluvials i residuals es realitzi a través de la canonada corresponent, 
evitant la barreja dels dos tipus d’aigües. Així mateix, cal disposar les arquetes de registre necessàries 
per fer possible la inspecció dels cabals abocats a les diferents xarxes d’evacuació.  

4. Per a l’aprofitament de les aigües residuals regenerades provinents de les estacions de depuració o 
de la xarxa d’aigües grises, s’ha de donar compliment al Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel 
que s’ estableix el règim jurídic de la reutilització d’aigües depurades. 

Article 84. Criteris per a l’estalvi d’aigua  

1. El sistema de reg ha de ser per degoteig soterrat (exceptuant les àrees de gespa/prat si n’hi ha) i, si 
es creu adient, regulat en funció del grau d’humitat (sensors de pluja i/o d’humitat).  

2. Cal considerar que l’aigua emprada per al sistema de reg en espai verd privat i en verd públic, 
prioritàriament, sigui aigua pluvial emmagatzemada (provinent de la recollida de teulades i cobertes no 
transitables), aigües regenerades o, en el seu defecte, aigües freàtiques. Només quan no sigui viable el 
subministrament d’aigua pluvial, regenerada o freàtica, i en darrer terme, es pot emprar aigua provinent 
de la xarxa d’abastament.  

3. Per als casos en que s’hagi previst reutilitzar aigües residuals regenerades provinents de les 
estacions de depuració o de la xarxa d’aigües grises, aquestes també poden ser incorporades al 
sistema de reg, complit els requeriments que per aquest ús es determinen al Reial Decret 1620/2007, 
de 7 de desembre, pel que s’estableix el règim jurídic de la reutilització d’aigües depurades. 

4. Cal donar compliment a l’Exigència Bàsica HS4 de Subministrament d’aigua del Codi Tècnic de 
l’Edificació (en endavant CTE), aprovat pel Reial Decret 314/2006, així com a les seves posteriors 
modificacions. En ella s’indica que els edificis on es prevegi la necessitat d’abastament d’aigua per al 
consum humà i per al seu ús en relació a la higiene de les persones han d’incorporar mitjans que 
permetin l’estalvi i el control de l’aigua. 
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5. En el sentit de complir les prescripcions de l’apartat anterior, les aixetes de lavabos i dutxes situades 
en espais destinats a ús d’oficina o d’altres exclusius de personal (queden excloses les àrees que 
romanguin obertes, àrees de taller o emmagatzematge i les àrees de processos industrials) han de 
dotar-se de dispositius per a l’estalvi d’aigua. 

6. Així mateix, les cisternes dels vàters han de disposar de mecanismes de doble descàrrega o 
descàrrega interrompible. 

7. Als projectes d’edificació, s’ha de valorar la possibilitat i la idoneïtat de recuperació i regeneració 
d’aigües residuals procedents de dutxes i rentamans per al seu ús en cisternes de WC. 

8. Les aixetes i sanitaris, preferentment disposaran del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental 
d’acord amb la Resolució MAH/1603/2004 de 21 de maig, per la qual s'estableixen els criteris 
mediambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes i als 
sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua. 

9. Les activitats que requereixin elevades necessitats d’abastament d’aigua no previstes en el 
desenvolupament urbanístic i no garantides en l’Estudi d’obres bàsiques i/o projecte d’urbanització del 
sector, han de justificar els seus consums a l’hora d’obtenir les autoritzacions d’acord a la Llei 20/2009, 
del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PACA) i llurs modificacions. En 
aquesta justificació, cal determinar l’ús d’aigua pluvial o regenerada apte per als usos que es 
determinin, segons la normativa aplicable. 

Capítol 3. Energia 

Article 85. Enllumenat exterior 

Les instal·lacions i aparells d’enllumenat exterior, tant en espais públics com en parcel·la privada, per al 
foment de l’estalvi energètic i per preveure la contaminació lluminosa, han de complir els requeriments 
establerts a les figures normatives següents: 

a) Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 

b) Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació 
ambiental de l’enllumenat per la protecció del medi nocturn (concretament els criteris que 
figuren a la secció 3 de l’annex 2). 

Article 86. Criteris d’eficiència energètica en l’edificació segons CTE 

1. En les edificacions que incloguin espais destinats a ús d’oficina o d’altres exclusius de personal 
(queden excloses les àrees que romanguin obertes, àrees de taller o emmagatzematge i les àrees de 
processos industrials), s’ha de donar compliment als requeriments relatius a l’estalvi energètic 
establerts al Codi Tècnic de l’Edificació (en endavant CTE), aprovat pel Reial Decret 314/2006, així com 
a les seves posteriors modificacions. 

Aquests requeriments d’estalvi energètic es troben al DB HE: Estalvi d’energia, estructurant-se en els 
següents apartats: 

a) Exigència bàsica HE 0: Limitació del consum energètic 

- Els edificis han de tenir un consum energètic limitat en funció de la zona climàtica de la seva 
localitat d’ubicació i de l’ús previst. Per consum energètic s’entén l’energia necessària per 
satisfer la demanda energètica dels serveis de calefacció, refrigeració, ACS i, en edificis d’ús 
diferent del residencial, d’il·luminació, tenint en compte l’eficiència dels sistemes emprats.  

- Les condicions tècniques per complir l’objectiu ara citat, s’han d’acollir a les prescripcions 
establertes a la Secció HE0 del CTE. 

b) Exigència bàsica HE 1: Limitació de demanda energètica 
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- Els edificis han de disposar d’un embolcall de característiques tals que limitin adequadament 
la demanda energètica necessària per assolir el benestar tèrmic, en funció del clima de la 
localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’estiu i hivern, així com per les seves característiques 
d’aïllament e inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la radiació solar, etc.  

- Les condicions tècniques per complir l’objectiu ara citat, s’han d’acollir a les prescripcions 
establertes a la Secció HE1 del CTE. 

c) Exigència bàsica HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

- Els edificis han de disposar d’instal·lacions apropiades destinades a proporcionar el benestar 
tèrmic dels seus ocupants.  

- Aquesta exigència es desenvolupa pel Reglament vigent de Instal·lacions Tèrmiques dels 
Edificis (RITE) i la seva aplicació ha de aquedar definida al projecte de l’edifici. 

d) Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions de il·luminació. 

- Els edificis han de disposar d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels 
seus usuaris i a la vegada eficaces energèticament, disposant d’un sistema de control que 
permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com un sistema de regulació que 
optimitzi l’aprofitament de la llum natural. 

- Les condicions tècniques per complir l’objectiu ara citat, s’han d’acollir a les prescripcions 
establertes a la Secció HE3 del CTE. 

e) Exigència bàsica HE 4: Contribució Solar mínima d’Aigua Calenta Sanitària (ACS) 

- Als edificis amb previsió de demanda d’ACS o de climatització de piscina coberta, una part de 
les necessitats energètiques s’ha de cobrir amb la incorporació de sistemes de captació, 
emmagatzematge i utilització d’energia solar de baixa temperatura, adequada a la radiació 
solar de l’emplaçament i a la demanda d’ACS. Els valors establerts en aquesta HE 4 són 
mínims, podent-se sempre incrementar, per contribuir així una millora de la sostenibilitat 
ambiental de la instal·lació. 

- Les condicions tècniques per complir l’objectiu ara citat, s’han d’acollir a les prescripcions 
establertes a la Secció HE4 del CTE. 

f) Exigència bàsica HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

- Cal incorporar sistemes de captació i transformació d’energia solar fotovoltaica, per a edificis 
d’hipermercats, multibotiga i centres d’oci, naus d’emmagatzematge, edificis administratius, 
hotels i hostals, hospitals i clíniques i pavellons de recintes firals, quan aquests superin els 
límits de superfície i ocupació determinats al CTE, reflectits en la taula següent. 

Àmbit d’aplicació HE5 Contribució fotovoltàica 
Tipus d’ús Límit d’aplicació 

Hipermercat 5.000 m2 construïts 
Multibotiga i centres d’oci 3.000 m2 construïts 
Nau d’emmagatzematge 10.000 m2 construïts 
Administratius 4.000 m2 construïts 
Hotels i hostals 100 places 
Hospitals i clíniques 100 llits 
Pavellons de recintes firals 10.000 m2 construïts 

- Les condicions tècniques per complir l’objectiu ara citat, s’han d’acollir a les prescripcions 
establertes a la Secció HE5 del CTE.   

2. Els sistemes de ventilació dels aparcaments i garatges de qualsevol tipus d’edificació (d’acord al DB 
de Salubritat HS3 del CTE), preferentment han de ser de ventilació natural, evitant així el consum 
energètic que implica la ventilació mecànica. 
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Article 87. Criteris de sostenibilitat i ecoeficiència en l’edificació d’aplicació general 

1. Cal donar compliment als criteris d’eficiència establerts en el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel 
que es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis, així com en les seves 
posteriors modificacions. 

2. Cal prioritzar l’ús de fonts d’energia renovables autogenerades a la parcel·la per obtenir la 
climatització (calefacció i/o refrigeració) i l’aigua calenta sanitària (ACS), millorant les prescripcions 
d’obligatori compliment del CTE, en el que s’especifica la necessitat de cobrir part de la demanda de 
l’ACS amb plaques solars tèrmiques. Alhora, almenys el 25% de la demanda energètica de les 
edificacions (kWh/m2) de cada parcel·la s’haurà d’abastir mitjançant tecnologies de baixa o nul·la 
emissió de carboni, generades in situ, dins de la parcel·la o del sector urbanístic. En cas que mitjançant 
un estudi tècnic fonamentat no es pugui assolir aquest valor, cada parcel·la haurà d’autogenerar i 
d’autoconsumir almenys una potència, sigui tèrmica o elèctrica, d’1kW per cada 10 m² de coberta de 
l’edifici. A tal efecte, els edificis hauran de disposar de cobertes amb característiques constructives 
compatibles i capacitat portant suficient per donar compliment a aquest requeriment. Addicionalment, i 
en línia amb l’estratègia energètica del sector, l’energia elèctrica consumida dins del sector haurà de 
disposar del certificat de garantia d’origen 100% renovable. 

3. Fomentar l’adhesió dels edificis a xarxes de distribució de calor / fred per districte, per a la 
climatització (calor / fred) i l’aigua calenta sanitària (ACS). 

4. Cal dotar d’espai lliure les cobertes de noves edificacions, minimitzant les ombres, per tal de facilitar 
la instal·lació de captadors solars (tèrmics i/o fotovoltaics), per així possibilitar la generació d’energia 
solar fotovoltaica per a derivar-la a la xarxa elèctrica o per possibilitar l’ús d’energia solar tèrmica per 
cobrir part de la demanda de l’aigua calenta sanitària (ACS). 

5. Els captadors solars han d’integrar-se en l’arquitectura i disseny dels edificis i infraestructures (p. ex. 
cobertes inclinades 30-45º, a orientació sud, murs façana fotovoltaics, elements sortints de façana, etc), 
en funció de la tipologia urbanística i l’orientació de les parcel·les. 

6. Per a tot tipus d’edificació cal considerar l’enjardinament de la coberta, utilitzant la vegetació com a 
controlador ambiental passiu per a l’interior de l’edifici i per a la millora del confort de l’ambient exterior 
immediat. 

7. Els edificis, d’activitats econòmiques que inclogui espais destinats a ús d’oficina o d’altres exclusius 
de personal, han de comptar amb un disseny òptim de les obertures, en dimensió i col·locació i addició 
de protectors solars (elements constructius o tractaments als vidres), per a minimitzar així les 
necessitats energètiques, tant per a la millora de l’eficiència de la climatització com per minimitzar les 
necessitats d’il·luminació artificial. 

8. Cal considerar els fluxos naturals d’aire (els vents topogràfics) a l’hora de dissenyar els edificis per 
tal d’afavorir la ventilació natural a l’estiu i/o la protecció contra vents dominants (no la protecció contra 
vents topogràfics, donat que aquests afavoreixen la ventilació natural). 

9. La demanda energètica dels edificis es limita per tal de facilitar l’acompliment de les exigències 
normatives vigents relacionades amb els edificis de consum d’energia quasi nul, segons definició de la 
Directiva 2010/31/UE, de 19 de maig, d’eficiència energètica dels edificis. L’esmentada directiva també 
recull la necessitat d’obtenció del certificat d’eficiència energètica, que ha d’informar sobre: 

- L’impacte de necessitats de calefacció i refrigeració en relació al total de l’edifici. 

- El consum d’energia primària de l’edifici. 

- Les seves emissions de CO2. 

En les edificacions de nova construcció, que incloguin espais destinats a ús d’oficina o d’altres exclusius 
de personal (queden exclosos les àrees que romanguin obertes, àrees de taller o emmagatzematge i  
les àrees de processos industrials), s’haurà d’obtenir una qualificació d’eficiència energètica de l’edifici 
acabat igual o superior “B”, segons els procediment regulat al Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel 
que s’aprova el procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis; en edificacions 
que allotgin usos hotelers i comercials però, la qualificació haurà de ser “A”. 
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Cas que en el moment de certificació dels edificis siguin vigents noves categories de certificació, les 
edificacions de nova construcció hauran d’obtenir una qualificació energètica corresponent a la primera 
o segona categories més eficients.  

10. En previsió de complir els objectius ambientals i energètics marcats per la directiva Europea 
2010/31/UE, de 19 de maig, d’eficiència energètica dels edificis per a l’any 2020 (reducció d’emissions 
de CO2, reducció de consum d’energia primària, increment de producció d’energia renovable i 
edificacions amb un consum energètic “quasi nul”, per al 2018 si són públiques), cal fomentar la 
contractació de gestors energètics a nivell de sector o a nivell d’edifici, per a que aquest pugui gestionar 
tots els sistemes productius (subministrament i generació d’energia, sistemes de climatització i 
refrigeració, sistemes de producció d’ACS, enllumenat públic, etc.), cercant l’autoconsum, la gestió i 
l’eficiència energètica, el control de consums, la reducció d’emissions de gasos efecte hivernacle i la 
millora econòmica del preu de recepció dels serveis energètics prestats per als usuaris en relació als 
sistemes individuals de contractació d’aquests serveis. 

11.  Altres criteris de sostenibilitat i ecoeficiència: són d’aplicació totes aquelles ordenances i normativa 
d’àmbit local que incorpori criteris d’eficiència i estalvi energètic en les edificacions i altres instal·lacions, 
independentment del seu ús, sempre que siguin més restrictives que les recollides en la present 
normativa. 

Capítol 4. Soroll i contaminació, atmosfèrica, lluminosa i electromagnètica  

Article 88. Objectius de qualitat acústica 

1. Amb caràcter general per a les noves edificacions previstes és d’aplicació el que disposa el 
Document Bàsic HR de Protecció Front el Soroll del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 
314/2006, de 17 de març i llurs modificacions. Els usos terciaris que es preveuen als sectors d’interès 
supramunicipal delimitats pel PDU estan sotmesos als mateixos valors límits que estableixen tant el 
Codi Tècnic de l’Edificació per a l’ús administratiu com l’Annex 4 del Reglament de la Llei 16/2002 per a 
les dependències d’oficines. En el cas d’edificacions destinades a l’ús industrial o logístic, també cal 
que les dependències contingudes en les edificacions destinades a usos diferents dels productius, com 
per exemple les destinades a oficines o altres equivalents a l’activitat administrativa, se sotmetin als 
mateixos valors, per la qual cosa s’ha d’entendre sense efecte l’excepció per a les zones industrials 
continguda en l’Annex 4 esmentat.  

2. Fora dels límits de la parcel·la, s’han de mantenir els objectius de qualitat acústica preexistents, 
d’acord amb la qualificació del sòl de l’entorn i els usos que s’hi desenvolupen. Aquests objectius de 
qualitat acústica, segons la legislació vigent (Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002,de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos) són els que es mostren a la taula següent: 

Zona de sensibilitat acústica i usos del sòl 
Valors límit d’immissió Lar en dB (A) 

Matí 
(7-21h) 

Vespre 
(21-23h) 

Nit 
(23-7h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)    
(A1) Espai d’interès natural i altres - - - 
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 
(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 57 57 47 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)    
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existent 

65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial 65 65 55 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)    
(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 
(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o altres equipaments públics 

- - - 
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En els desenvolupaments previstos, i d’acord amb la tipologia d’activitats econòmiques per a les que es 
reserven (ús industrial, comercial, serveis o oficines), cal assegurar el compliment dels objectius de 
qualitat acústica. 

3. La delimitació de noves zones de sensibilitat acústica o d’altres zones s’han d’incloure als mapes de 
capacitat acústica dels municipis. També caldrà delimitar i incloure en aquests mapes zones de 
transició entre les zones de sensibilitat acústic alta i baixa. 

Article 89. Mesures correctores de l’impacte acústic en l’espai obert 

Sempre que una activitat sigui la causant de l’alteració de la qualitat acústica fora dels límits de la seva 
parcel·la, tan sigui per l’activitat com per la mobilitat generada en l’àmbit proper, ha de prendre les 
mesures escaients per minimitzar les seves emissions sonores (aïllament en les edificacions on es 
desenvolupa l’activitat, apantallaments acústics en l’espai lliure privat de la parcel·la, etc.), amb la 
finalitat de mantenir els objectius de qualitat acústica establerts per la legislació. 

En aquest sentit, per obtenir la llicència d’activitats, s’ha de presentar un estudi d’impacte acústic amb el 
contingut que estableix l’annex 10 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos. Així mateix aquest estudi d’impacte acústic ha de valorar si la mobilitat 
generada per l’activitat té un increment perceptible en la zona de soroll de les infraestructures de 
transport properes als accessos del sector. En cas que aquests increments facin superar els límits 
d’immissió permesos pels receptors sensibles, s’hauran d’estudiar les mesures preventives, correctores 
o protectores necessàries establertes al annexos D i 9 de l’esmentat Decret. 

Article 90. Mesures de mitigació de les emissions atmosfèriques  

1. Totes les activitats econòmiques que generin emissions a l’atmosfera, han d’incloure, per a 
l’obtenció de l’autorització o llicència de l’activitat (d’acord amb la Llei 20/2009 de prevenció i control 
ambiental de les activitats, i llurs modificacions), un estudi que ha de recollir, entre d’altres, la previsió 
del tipus i volum de gasos i partícules en suspensió que es preveu generar amb l’activitat i, també, les 
mesures correctores que s’apliquen per a minimitzar la seva generació i per complir la legislació vigent 
en matèria de contaminació atmosfèrica. 

2. De conformitat amb el que estableix el Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones 
de protecció especial de l'ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el 
Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les 
partícules, tota nova activitat que s’implanti en l’àmbit del Pla director ha d’aplicar les actuacions, les 
mesures i els procediments previstos al Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire (PAMQA), 
horitzó 2020, aprovat per Acord de Govern 127/2014, de 23 de setembre, o d’altres que es 
desenvolupin en el futur amb aquesta finalitat. 

3. El Gestor de mobilitat i energia que designi la Comissió Mixta de Seguiment Ambiental vetllarà 
perquè es duguin a terme les mesures de PAMQA, de l’Estudi de la Mobilitat Generada, de l’estudi de 
minimització de l’impacte sobre el medi atmosfèric del Pla Director Urbanístic d’Infraestructures de la 
ròtula de Martorell - Abrera i dels Plans locals/supramunicipals de millora de la qualitat de l’aire que es 
puguin arribar a aprovar, amb l’objectiu de poder reduir els continguts de contaminats atmosfèrics i no 
superar els nivells fixats per la normativa aplicable.  

4. Els projectes i les obres que es derivin del planejament urbanístic, així com les activitats que 
s’implantin un cop iniciada l’explotació del sector, han d’incloure el càlcul dels gasos efecte hivernacle 
(GEH) que comporta l’execució dels projectes que se’n derivin, la implantació de les activitats i 
l’explotació de les mateixes. Així mateix la globalitat del procediment urbanístic ha de contemplar 
l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) per a cadascuna de les fases que comprèn. 

5. Les implantacions dels diferents usos previstos en el PDU han de justificar, en els documents 
pertinents (projectes, llicències d’activitats, etc.), que incorporen les mesures de mitigació i/o 
minimització d’emissions de GEH previstes en l’EAE del present PDU. 

Les emissions que preveu l’EAE hauran de ser posteriorment ajustades, de forma diferenciada per cada 
font d’emissió, pels futurs operadors a partir de les dades reals de la seva pròpia activitat, amb la 
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conformitat i suport de la Comissió de seguiment o possible entitat que es pugui constituir posteriorment 
amb la finalitat de vetllar, entre d’altres, per la qualitat del medi ambient.  

En aquest sentit, contribuiran a disminuir els GEH quantificats a l’EAE: la dotació de fonts renovables en 
termes superiors als previstos pel planejament, l’execució d’actuacions d’eficiència energètica sumades 
a les ja contemplades i el foment de la mobilitat sostenible des de la perspectiva de l’operador.  

Article 91. Regulacions referides a la contaminació lluminosa 

En tota instal·lació d’enllumenat exterior (incloent retolació), són d’aplicació totes aquelles directrius 
relatives a la prevenció de la contaminació lluminosa que apareixen al Reial Decret 1890/2008, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat 
exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. Així mateix, s’haurà de 
donar compliment als requeriments establerts a la secció 3 i a l’annex 2 del Decret 190/2015, de 25 
d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament 
per a la protecció del medi nocturn. 

Article 92. Radiació electromagnètica 

Cal respectar els criteris que fixa la legislació referents a la ubicació de les infraestructures elèctriques, 
considerant, els criteris de protecció sanitària de la població indicats a les següents figures legislatives: 

a) Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel que s’aprova el reglament que estableix 
condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions 
radioelèctriques i mesures de protecció sanitària front a emissions radioelèctriques. 

b) Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia  mòbil i 
altres instal·lacions de radiocomunicació, tenint en compte la sentència del Tribunal Suprem, de 
22/3/2011, que ha anul·lat diversos articles i tots els annexos del Decret 148/2001 i que 
reconeix la competència exclusiva de l’Administració de l’Estat per a fixar les restriccions a 
l’exposició als camps electromagnètics i distàncies de protecció. 

Capítol 5. Materials i residus 

Article 93. Tipus de materials i minimització de residus de la construcció 

1. Als projectes d’urbanització i d’edificació és recomanable que es contempli l’ús de materials reciclats 
o reutilitzats, principalment els generats dins de la pròpia obra, com ara la runa i àrids procedents 
d’enderrocs i demolicions (després de la seva classificació, trituració i neteja) o el tot-u provinent de la 
demolició de paviment existent. Aquest criteri és prioritari en la realització de soleres i paviments. 

Així mateix, també cal considerar la incorporació d’elements realitzats a partir de material reciclat 
(plàstic, vidre, neumàtic fora d’ús, àrid reciclat, etc.), com ara mobiliari urbà (bancs, papereres, pilones, 
etc.), panells de senyalització, paviments de seguretat, elements delimitadors de parterres, peces de 
construcció prefabricades (llambordes, blocs, vorades, etc.) etc.  

Durant la fase d’obra, cal que es sol·liciti el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental o altres distintius 
de sostenibilitat ambiental als fabricants o subministradors de material reciclat o productes que en 
contenen. Aquest distintiu acredita la correcta gestió i ús del material que ha estat reciclat per a emprar-
lo en els nous elements. 

2. Tots els elements que continguin fusta, han d’acreditar que aquesta prové d’explotacions 
gestionades assegurant la sostenibilitat de les actuacions per a la regeneració natural dels ecosistemes 
explotats (Certificat FSC Forest Stewardship Council o PEFC Programme for the Endorsement of Forest 
Certification). 

3. En l’edificació s’ha de prioritzar l’ús de sistemes constructius industrialitzats o prefabricats, els quals 
permeten reduir considerablement la generació de residus durant la fase d’obra i optimitzen el cicle de 
vida de producció del material. 
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4. Com a norma general, la selecció d’alternatives de materials i solucions constructives ha de 
considerar l’impacte ambiental de la totalitat del seu cicle de vida, tenint en compte el següent:  

a) valorar l’energia consumida des de l’elaboració i el transport del material, fins a la seva 
col·locació.  

b) prioritzar els productes locals, fabricats o extrets de l'entorn proper. 

c) considerar la possibilitat del seu reciclatge posterior. 

d) Els materials d’origen natural (fusta, pedra natural, terres, àrids, etc.) han de provenir 
d’explotacions controlades, convenientment legalitzades. 

e) potenciar l’ús de productes amb distintiu de qualitat ambiental i altres acreditacions de gestió 
sostenible. 

5. En la construcció de la urbanització i de les edificacions no es poden emprar productes o materials 
que continguin hexaflorur de sofre (SF6). 

6. En la construcció de la urbanització i de les edificacions no es poden emprar pintures i vernissos 
d’interiors  amb contingut de dissolvents (compostos orgànics volàtils, COV, amb punt d’ebullició màxim 
de 250°C) superior a: 

a) Per a les pintures murals (d’acord amb la norma EN 13300): 30 g/l (menys l’aigua). 

b) Altres pintures amb un rendiment mínim de 15 m2/l i un poder de cobriment del 98% d’opacitat: 
250 g/l (menys l’aigua). 

c) Tots els productes restants (incloent-hi les pintures no murals amb un rendiment inferior a 15 
m2/l, els vernissos, els tints per a fusta, els recobriments i les pintures per al terra i els 
productes afins): 180 g/l (menys l’aigua). 

7. Els projectes d’urbanització i d’edificació han d’incorporar un estudi de gestió dels residus que es 
preveu generar, d’acord amb el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció y 
gestió dels residus de construcció i demolició.  

8. Aquest estudi, a banda de reflectir la previsió de la generació de residus (en tipologia i volum) i de 
marcar les directrius generals per a la seva correcta gestió (d’acord amb la legislació vigent), ha de 
reflectir també la valorització, dins i fora de les obres, dels residus generats que siguin susceptibles de 
ser emprats com a material (com ara àrids provinents del matxuqueig de runa o de residu petri). 

Capítol 6. Espais lliures i enjardinament 

Article 94. Criteris de l’enjardinament de zones verdes i espais lliures urbans 

1. Les espècies emprades s’han d’adequar a les característiques climàtiques, edafològiques i 
topogràfiques de l’àmbit d’actuació, presentant baixes necessitats hídriques i simplicitat de 
manteniment.  

2. Llevat en els casos en que una àrea enjardinada sigui una zona alterada a restaurar (veure article 
següent), no necessàriament s’han d’emprar espècies autòctones, però no es poden utilitzar espècies 
amb demostrat comportament invasor, especialment quan les àrees a enjardinar limitin amb àmbits 
naturals. 

Article 95. Criteris de restauració de les zones alterades 

1. L’objectiu de la restauració és la restitució de l’ús original del terreny (forestal/rural) per evitar 
fenòmens erosius, la desestabilització de talussos o per fomentar la integració paisatgística d’una 
actuació. 

2. A les àrees a restaurar cal emprar sempre espècies autòctones. Cal estendre en primer lloc terra 
vegetal, aplicar una hidrosembra o sembra (segons el pendent del terreny) i, quan així es determini, fer 
les plantacions arbòries i/o arbustives pertinents. 
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Article 96. Prevenció d’incendis forestals 

1. A les àrees properes a zones boscoses, i especialment als municipis amb alt risc d’incendi, en 
l’enjardinament de les zones verdes que limitin amb àrees naturals o agrícoles, es recomana emprar 
plantes de baixa inflamabilitat (relacionades a l’annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures 
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 
urbana). 

2. En els desenvolupaments previstos en contacte amb àrees on existeixen masses forestals s’haurà 
d’executar i mantenir una franja de baixa combustibilitat de 25 m d’amplada, on es duran a terme els 
treballs forestals pertinents, dirigits a disminuir l’estrat arbustiu (per trencar la continuïtat vertical de 
combustible), aclarir l’estrat arbori (incidint en les espècies de major combustibilitat i cercant respectar 
les de baixa combustibilitat) i realitzant podes només amb la finalitat de reduir la continuïtat entre l’estrat 
arbustiu i arbori. 

Article 97. Plagues vegetals  

1. Durant la fase de les obres, cal sol·licitar el passaport fitosanitari per a totes aquelles espècies 
vegetals que es preveu plantar i que requereixen la seva emissió. El servei de sanitat vegetal del 
Departament d’Agricultura publica el llistat d’espècies per a les que cal emetre passaport fitosanitari. 

Article 98. Conservació dels peus arboris rellevants existents 

En les obres d’enjardinament associades als sectors de desenvolupament del PDU prioritzar, sempre 
que sigui possible, la utilització d’espècies existents, identificant els peus arboris de major rellevància i 
valorant-ne la seva vialitat i integració segons la seva ubicació actual. En cas que no sigui possible, cal 
sospesar el seu transplantament a altres als espais lliures del sector. 

Article 99. Mesures per a la integració paisatgística 

Cal que els projectes de desenvolupament de les parcel·les previstes en els sectors proposats en el 
PDU, atesa la seva dimensió, vagin acompanyades d’un estudi d’integració paisatgística. 

Capítol 7. Mobilitat sostenible  

Article 100. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

1. El projecte d’urbanització i els projectes d’edificació han d’incorporar les mesures establertes a 
l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, incloent una justificació del seu compliment. 

2. Els projectes d’edificació hauran de preveure les dotacions mínimes d’aparcament per a bicicleta 
recollides en l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Les places d’aparcament per a bicicleta es 
trobaran en zones cobertes, sense accés de persones alienes a la propietat i preferentment en planta 
baixa. 

3. Els projectes d’urbanització i els projectes d’edificació han de contemplar la instal·lació elèctrica 
específica per a la recàrrega de vehicles elèctrics en els seus aparcaments, ja sigui per als edificis, per 
als espais públics o privats destinats a aparcament, com per als estacionaments en via pública, d’acord 
amb les condicions tècniques que especifica al Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel que 
s’aprova una nova Instrucció tècnica complementària (ITC) BT 52 “Instal·lacions amb finalitats 
especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics”, del reglament electrotècnic per baixa 
tensió (REBT). 

4. Els aparcaments o estacionaments, ja siguin públics o privats, hauran de contemplar almenys dues 
de cada 40 places amb instal·lacions de recàrrega per a vehicles elèctrics.  

5. En via pública s’hauran de contemplar instal·lacions de recàrrega per a vehicles elèctrics per a 
almenys dues de cada 40 places d’aparcament. 
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6. Les instal·lacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics hauran de dissenyar-se de manera que 
s’optimitzi la xarxa resultant, tot evitant sobredimensionaments de la xarxa i tenint en compte les 
diferents xarxes disponibles i els seus horaris d’ús intensiu.  

Article 101. Gestor de mobilitat 

La Comissió mixta de seguiment ambiental designarà un ens gestor de la mobilitat, amb les 
característiques i atribucions definides a l’article 106 d’aquesta normativa. L’actuació del gestor serà 
supervisada per la Comissió mixta de seguiment ambiental. 

Capítol 8. Patrimoni cultural  

Article 102. Protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic 

1. Cal prendre les mesures necessàries per assegurar la conservació del patrimoni cultural segons la 
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i segons el Decret 78/2002, de 5 de març, 
del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

2. En cas d’efectuar-se excavacions o moviments de terra, si aparegués qualsevol resta paleontològica 
caldrà atenir-se al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i el 
Decret 78/2002 de 5 de març, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

3. Hi ha sis elements del patrimoni arquitectònic, un dins de l’àmbit Cinturó Oest, dos dins l’àmbit de 
Can Cases i tres en l’àmbit de Xàmenes. Els elements esmentats es tracten de construccions i 
s’identifiquen a l’apartat 5.1.12 de l’Estudi ambiental estratègic d’aquest PDU. En cas que fos 
incompatible la conservació d’aquests sis elements del patrimoni caldrà prèviament a la seva eliminació 
documentar exhaustivament les estructures amb l’objectiu de salvaguardar dels seus valors culturals. 

Capítol 9. Mesures de control i gestió ambiental de les obres  

Article 103. Punts Prioritaris d’Inspecció de les obres 

Durant les obres d’urbanització i d’edificació, s’ha de comprovar que es duen a terme les mesures 
ambientals considerades per a la fase d’execució de les obres en el document ambiental del present 
planejament urbanístic. 

Article 104. Pla de medi ambient 

L’empresa contractista ha de redactar un Pla de medi ambient on s’inclogui, entre d’altres, les mesures 
ambientals a desenvolupar, els permisos requerits amb incidència ambiental, la identificació i avaluació 
dels punts prioritaris d’inspecció, el llistat de residus que previsiblement es generaran i els plans 
específics de gestió de residus, d’abocadors, de préstecs, de terres vegetals, d’accessos, 
d’instal·lacions auxiliars, de control d’emissions atmosfèriques i de restauració final de l’obra. 

Article 105. Comissió mixta de seguiment ambiental 

1. S’ha de constituir una comissió mixta de seguiment abans de l’inici dels instruments de 
desenvolupament i execució previstos pel PDU d’acord amb allò previst a l’article 29.2 de la Llei 6/2009, 
amb la finalitat de vetllar per la concreció i compliment del seguiment ambiental i per l’aplicació de les 
mesures establertes en el Pla així com per la proposta de noves mesures si escau, en cas que es 
detecti que no s’assoleixen els objectius previstos. 

2. Per a cada una de les fases que se’n derivin del PDU, com són planejament derivat, projectes 
d’urbanització, projectes d’edificació, implantació de les activitats i explotació dels sectors, la Comissió 
mixta de seguiment ambiental, assegurarà l’anàlisi i l’adequada consideració de les mesures 
ambientals, de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic. 
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3. Aquesta Comissió haurà de tenir en compte les determinacions del PDU d’infraestructures de la 
ròtula de Martorell-Abrera (PDUI), i haurà de coordinar-se amb la Comissió mixta de seguiment 
ambiental del PDUI pel que fa a les actuacions i fases que estiguin relacionades amb el 
desenvolupament de les actuacions plantejades en el present PDU. 

4. La comissió mixta de seguiment, la qual tindrà facultats per incloure nous membres, estarà presidida 
per la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori i inicialment estarà integrada per: 

a) Promotor: Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori. 

b) Administració actuant dels sectors d’interès supramunicipal:  INCASÒL. 

c) Òrgan ambiental: Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i Direcció General 
de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. 

d) Ajuntaments d’Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires. 

e) Autoritat del Transport Metropolità. 

5. Pel que fa als nous sectors, un cop finalitzada la gestió urbanística, les parts integrants d’aquesta 
comissió determinaran els membres, forma, contingut i continuïtat de la comissió. En fase d’explotació, i 
un cop establerts i implantats els protocols ambientals i comprovat el seu funcionament, aquesta 
comissió podrà extingir-se establint, si escau, els mètodes de continuïtat del seguiment ambiental. 

6. El promotor del Pla establirà els mecanismes per tal d’assegurar els fons econòmics necessaris per 
assegurar la viabilitat de la comissió mixta de seguiment ambiental i de les actuacions que se’n puguin 
derivar. 

Article 106. Gestió de mobilitat i energia 

1. La Comissió mixta de seguiment ambiental designarà un gestor de mobilitat i energia per tal 
d’articular les diferents mesures amb el màxim d’eficiència en relació amb el model de mobilitat i 
d’eficiència energètica del PDU i des de l’inici de la primera fase de desenvolupament urbanístic del Pla. 
Correspondrà a la comissió mixta de seguiment ambiental supervisar i definir les atribucions del gestor 
de mobilitat i energia. 

2. Les tasques principals del gestor de mobilitat i energia seran: 

a) Coordinar-se amb la Comissió mixta de seguiment ambiental del PDU d’infraestructures de la 
ròtula de Martorell-Abrera pel que fa a les actuacions i fases que estiguin relacionades amb el 
desenvolupament de les actuacions plantejades en el present PDU. 

b) Articular i coordinar les mesures que recull l’EAMG per tal d’aconseguir un model de mobilitat 
sostenible a l’àmbit del PDU. En aquest sentit serà especialment rellevant assegurar els 
objectius de distribució modal establerts, fomentant la minimització del vehicle privat mitjançant 
la implantació de mesures dissuasòries i la millora continuada del servei del transport públic i de 
mesures de transport privat col·lectiu. L’objectiu final d’aquestes mesures ha de ser minimitzar 
les emissions de contaminants atmosfèrics locals (principalment òxids de nitrogen i  partícules) i 
les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. 

c) Assegurar la implementació de les mesures ambientals preventives i correctores per minimitzar 
les emissions de gasos amb efecte hivernacle previstes a l’EAE. Addicionalment a les 
vinculades al model de mobilitat, s’incorporen mesures en relació amb els nous edificis i 
activitats, la integració de les quals s’ha de realitzar tant en la fase de projecte com en la fase 
de construcció i d’ús. 

d) Supervisar els plans de medi ambient que hauran de desenvolupar les empreses contractistes 
per tal d’assegurar una gestió ambiental de les obres d’urbanització i la incorporació de les 
mesures ambientals definides al Pla. 

e) Fomentar la contractació de gestors energètics a nivell de sector o a nivell d’edifici, per a que 
aquest pugui gestionar tots els sistemes productius (subministrament i generació d’energia, 
sistemes de climatització i refrigeració, sistemes de producció d’ACS, enllumenat públic, etc.), 
cercant l’eficiència energètica, la introducció d’energies renovables, la reducció d’emissions de 
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gasos efecte hivernacle i la millora econòmica del preu de recepció dels serveis energètics 
prestats per als usuaris en relació als sistemes individuals de contractació d’aquests serveis. 

f) Fer el seguiment de la mobilitat i de la despesa energètica associada a mesura que es 
desenvolupin els sectors. 

g) En cas necessari, de manera coordinada amb la comissió mixta de seguiment, definir i 
implementar mesures complementàries correctores. 

h) Totes aquelles altres atribucions que en el futur pugui establir la comissió mixta de seguiment 
del Pla. 

3. El promotor del Pla establirà els mecanismes per tal d’assegurar els fons econòmics necessaris que 
garanteixin la viabilitat de la figura del gestor de mobilitat i energètic. 

 

 

ALTRES DISPOSICIONS 

Disposició addicional. Adaptació del planejament urbanístic general al PDU 

La planificació urbanística vigent en els municipis d’Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires 
s’adaptarà a les determinacions d’aquest PDU en un termini màxim de dos anys a comptar des de 
l’aprovació definitiva del PDU. 

Disposició transitòria. Caràcter normatiu i vinculant del PDU 

En tant no s’hagi produït el procés d’adaptació del planejament general, les determinacions del present 
PDU són normatives i d’aplicació directa i preferents en els sectors delimitats i vinculen a les 
administracions i als particulars.  

Mentre no s’efectuï l’adequació del planejament urbanístic general a les determinacions d’aquest Pla, 
els ajuntaments d’Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires, no poden tramitar figures de planejament 
ni instruments de gestió ni atorgar llicències que contradiguin aquest PDU i estan obligats a advertir de 
forma expressa de la seva existència, vigència i caràcter vinculant de les seves determinacions en 
respondre a consultes i sol·licituds d’informació urbanística que es formulin. 

Disposició final. Entrada en vigor 

El PDU de l’activitat economia del Baix Llobregat Nord entra en vigor l’endemà de la publicació de 
l’acord d’aprovació definitiva i d’aquestes normes urbanístiques al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Les determinacions que s’hi contenen són directament aplicables a partir de l’entrada en 
vigor d’aquest PDU. 
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Edicte de 8 de setembre de 2020, sobre un acord de la Comissió de Territori de
Catalunya referent al Pla director urbanístic de les Vies Blaves Barcelona (DOGC núm. 8225, de 15.9.2020).

Exp.: 2016/060651/C

Pla director urbanístic de les Vies Blaves Barcelona

 

Havent observat unes errades materials a l'Edicte esmentat, tramès al DOGC i publicat al núm. 8225, de
15.9.2020:

 

1. S'afegeix el municipi de Sant Julià de Cerdanyola al nom de l'expedient, al punt -2 de l'acord i al títol de
l'annex de l'Edicte esmentat, com a municipi integrant del PDU de les Vies Blaves de Barcelona.

 

2. Es torna a publicar l'annex de l'Edicte esmentat un cop incorporades les correccions pertinents.

 

Barcelona, 9 d'octubre de 2020

 

Mercè Albiol i Núñez

Secretària de la Comissió de Territori de Catalunya

 

 

Annex

Normes urbanístiques del Pla director urbanístic de les Vies Blaves Barcelona

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 NNUU_cat.pdf

 

(20.283.038)
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NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES VIES BLAVES BARCELONA, 
ALS MUNICIPIS D’ARGENÇOLA, CABRERA D’ANOIA, 
CAPELLADES, COPONS, IGUALADA, JORBA, LA POBLA DE 
CLARAMUNT, LA TORRE DE CLARAMUNT, PIERA, RUBIÓ, SANTA 
MARGARIDA DE MONTBUI, VALLBONA D’ANOIA, VECIANA, 
VILANOVA DEL CAMÍ, GELIDA, SANT SADURNÍ D’ANOIA, 
SUBIRATS, ABRERA, CASTELLVÍ DE ROSANES, COLLBATÓ, 
ESPARREGUERA, MARTORELL, OLESA DE MONTSERRAT, SANT 
ESTEVE SESROVIRES, CASTELLBISBAL, ARTÉS, BALSARENY, 
CALDERS, CALLÚS, CARDONA, CASTELLBELL I EL VILAR, 
CASTELLGALÍ, EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, GAIÀ, 
MANRESA, MONISTROL DE MONTSERRAT, NAVARCLES, NAVÀS, 
SALLENT, SANT FRUITÓS DE BAGES, SANT JOAN DE 
VILATORRADA, SANT MATEU DE BAGES, SANT VICENÇ DE 
CASTELLET, SÚRIA, TALAMANCA, AVIÀ, BERGA, CASSERRES, 
CASTELLAR DE N’HUG, CERCS, FÍGOLS, GIRONELLA, 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, LA NOU DE BERGUEDÀ, LA POBLA 
DE LILLET, OLVAN, PUIG-REIG I PINÓS 

 

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

CAPÍTOL 1. NATURALESA I ABAST 

Article 1. Definició i objectius 

1. L’objectiu general del Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona (d’ara endavant, PDU o Pla) és crear el 

marc urbanístic i territorial adequat que permeti desplegar les potencialitats del territori de la conca dels rius 

Llobregat, Anoia i Cardener, amb l’obertura d’un itinerari que ressegueixi i que recorri per l’àmbit territorial que 

percep aquests rius, tot potenciant la seva dinamització turística i, alhora, establir les condicions que han 

d’emmarcar el seu desenvolupament amb la màxima integració i coherència amb els valors històrics, ambientals, 

culturals, i paisatgístics del territori. 
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2. Els objectius derivats de la definició de l’objectiu general descrit anteriorment són els següents: 

- dotar la gestió institucional d’una eina per a la dinamització turística, compatibilitzant aquesta finalitat amb 

els interessos i les necessitats dels diferents objectius dels municipis i comarques que formen part del PDU. 

- aconseguir la màxima integració i coherència amb els valors ambientals i paisatgístics dels entorns fluvials a 

través d’un itinerari recorregut especialitzat i georeferenciat. 

- prevenir els impactes sobre la biodiversitat i el patrimoni natural i millorar ambientalment els espais 

degradats de l’àmbit per on passen els recorreguts de les Vies Blaves. 

- dotar les poblacions riberenques d’infraestructures de lleure de qualitat. 

- posar en valor camins històrics, elements patrimonials i paisatgístics i fer accessibles espais naturals, tots 

ells components substantius dels paisatges fluvials de les conques dels rius Llobregat, Anoia i Cardener, 

exemplificadors de la geografia del país. 

3. Els objectius ambientals per a la sostenibilitat del desenvolupament i l’aplicació del PDU són els següents: 

- preservar els elements biològics i els espais de valor ecològic rellevant, potenciant la seva biodiversitat i les 

funcions ecològiques. 

- tractar amb cura la xarxa hídrica i els seus entorns, per a garantir la seva funció ecològica, ambiental i 

connectora, i com a recurs especial. 

- minimitzar els efectes negatius de les noves ocupacions de sòl. 

- minimitzar l’impacte negatiu sobre el paisatge, tot millorant i recuperant els elements i ambients paisatgístics 

d’interès. 

- vetllar per un ús eficient de la matèria i l’energia, tot afavorint una bona qualitat atmosfèrica, acústica i 

lluminosa, i minimitzar els efectes del planejament sobre el canvi climàtic. 

Aquests objectius ambientals es detallen en el punt 3.1. de l’Estudi ambiental estratègic d’aquest PDU. 

Article 2. Marc legal 

1. De conformitat amb allò establert a l’article 13 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei d’urbanisme (d’ara endavant, TRLU), aquest PDU, en tant que instrument urbanístic, s’ha 

formulat en coherència amb les determinacions del Pla territorial general de Catalunya, aprovat per la Llei 

1/1995, de 16 de març; del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, aprovat per l’Acord de Govern 

156/2008, de 16 de setembre; i del Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat per l’Acord de Govern 

77/2010, de 20 d’abril. 

2. Aquest PDU, es formula a l’empara dels articles 56.1.a), 56.1.b), 56.1.c), 56.1.d), 56.1.g) i 157 bis del TRLU, 

de l’article 63 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (d’ara 

endavant RLU), i de conformitat amb la resta de legislació urbanística vigent que li és d’aplicació. Tot això sens 

perjudici de l’aplicació de la legislació de sòl estatal, en allò que correspongui. 
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3. Així mateix, aquest PDU ha estat redactat d’acord amb la legislació sectorial vigent i amb la resta de 

disposicions legals que li són d’aplicació i de conformitat amb el que estableixen la Llei 21/2013, de 9 de 

desembre, d’avaluació ambiental i la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació de plans i programes, pel que fa als 

preceptes no considerats bàsics per la legislació estatal; i d’acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 

16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica que regula les regles aplicables, 

fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013. 

4. La referència a la “legislació urbanística vigent” i a la “legislació sectorial vigent” que es faci en aquestes 

Normes urbanístiques s’entendrà que es remet a l’ordenament jurídic vigent a Catalunya en la matèria que es 

tracti i en cada moment. 

Article 3. Principis de l’actuació urbanística 

1. El PDU constitueix una figura de planejament urbanístic general amb l’abast que li atorga l’article 56 del TRLU. 

2. El PDU i les seves determinacions s’han elaborat en el marc del desenvolupament sostenible, d’acord amb 

l’ordenació territorial i buscant una utilització racional del territori i del medi ambient que conjumini les necessitats 

del territori amb la preservació del patrimoni natural i la biodiversitat i dels valors històrics, ambientals, culturals, i 

paisatgístics del territori. 

3. També s’ha tingut en compte l’anàlisi de la realitat i els planejaments vigents, amb l’objectiu de donar resposta 

a les necessitats reals del territori i adaptar el resultat als condicionants actuals. 

Article 4. Àmbit territorial 

1. L’àmbit territorial del PDU es localitza al llarg de la conca fluvial del riu Llobregat des de Castellar de n’Hug fins 

a Martorell; al transcurs del riu Anoia des de Jorba fins a Martorell, i al llarg del riu Cardener des de Cardona fins 

Castellgalí, segons es delimiten en la documentació gràfica d’aquest Pla i inclou els municipis següents: Abrera, 

Argençola, Artés, Avià, Balsareny, Berga, Cabrera d’Anoia, Calders, Callús, Capellades, Cardona, Casserres, 

Castellar de n’Hug, Castellbell i el Vilar, Castellbisbal, Castellgalí, Castellví de Rosanes, Cercs, Collbató, Copons, 

Esparreguera, Fígols, Gaià, Gelida, Gironella, Guardiola de Berguedà, Igualada, Jorba, la Nou de Berguedà, 

Manresa, Martorell, Monistrol de Montserrat, Navarcles, Navàs, Olesa de Montserrat, Olvan, Piera, Pinós, la 

Pobla de Claramunt, la Pobla de Lillet, el Pont de Vilomara i Rocafort, Puig-reig, Rubió, Sallent, Sant Esteve 

Sesrovires, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Julià de Cerdanyola, Sant Mateu de Bages, 

Sant Sadurní d’Anoia, Sant Vicenç de Castellet, Santa Margarida de Montbui, Subirats, Súria, Talamanca, la 

Torre de Claramunt, Vallbona d’Anoia, Veciana i Vilanova del Camí. 

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

Núm. 8248 - 16.10.20204/54 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20283038-2020



2. Dins de l’àmbit territorial del PDU, i en funció del nivell de les determinacions que aquest estableix en 

referència a la Via Blava, es poden diferenciar tres àmbits de naturalesa jurídica i administrativa diferents: 

- àmbit 1, el conformat pròpiament per la qualificació de Sistema viari Via Blava, tal com es defineix a l’article 

28 d’aquestes Normes urbanístiques i respecte del qual aquest PDU estableix les prescripcions urbanístiques 

per a la seva ordenació, desenvolupament, gestió i posterior execució. Aquest àmbit ve delimitat al plànol 

d’ordenació O1. Àmbits del PDU. 

- àmbit 2, que inclou els sectors de planejament derivat que es relacionen a l’article 29 d’aquestes Normes 

urbanístiques i sobre els que el PDU estableix directrius de planejament segons l’establert en aquestes 

mateixes Normes urbanístiques. Aquest àmbit ve delimitat al plànol d’ordenació O1. Àmbits del PDU. 

- àmbit 3, que inclou la totalitat del terme municipal dels municipis que tenen relació directa amb la Via Blava i 

que s’han relacionat a l’apartat 1 d’aquest article, respecte dels quals aquest PDU estableix recomanacions 

urbanístiques per a la redacció dels instruments de planejament general respectius. Aquest àmbit ve delimitat 

al plànol d’ordenació O1. Àmbits del PDU. 

4. Les prescripcions, les directrius i les recomanacions d’aquest PDU constitueixen el seu cos normatiu, amb el 

contingut i l’abast jurídic definit als articles 12, 13, 14 i 15 d’aquestes Normes urbanístiques. 

Article 5. Obligatorietat 

1. Les administracions públiques, les entitats públiques i privades i els particulars estan obligats a complir les 

determinacions que estableix aquest Pla. 

2. La regulació continguda en aquest PDU constitueix un conjunt de prescripcions, directrius i recomanacions 

d’obligat compliment per part del planejament urbanístic, així com pels instruments de gestió i construcció que el 

desenvolupin en l’àmbit territorial que abasta. 

Article 6. Competències i seguiment 

1. D’acord amb els articles 157 bis i 76.1 del TRLU, en relació amb la resolució del conseller de Territori i 

Sostenibilitat de data 16 de setembre de 2016, aquest PDU ha estat formulat sobre la base del conveni de 

col·laboració entre la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya, i la Diputació de Barcelona, amb la participació dels ajuntaments relacionats a l’article 4 d’aquestes 

Normes urbanístiques. 

2. El seguiment urbanístic del PDU correspon a la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració la Diputació de Barcelona i dels 

ajuntaments inclosos en el seu àmbit. Això sens perjudici de les competències del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i de l’administració actuant, així com d’aquelles actuacions que 

siguin competència de les administracions sectorials en matèria ferroviària, de carreteres, hidràulica, de mines, 

de seguretat industrial, mediambiental o altres competències concurrents en la matèria objecte d’aquest PDU. 

3. El seguiment regulat en l’apartat anterior s’entén sens perjudici de la Comissió mixta de seguiment ambiental 

del Pla, regulada a l’article 24 d’aquestes Normes urbanístiques. 
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Article 7. Vigència i revisions 

1. El PDU entra en vigor a partir de l’endemà de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva i de les seves 

Normes urbanístiques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 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 TRLU. Així mateix, el PDU mantindrà la seva vigència de manera indefinida, sense necessitat d’adaptació 

dels planejaments generals dels municipis pel que fa a les actuacions d’execució directa, la qual s’ha de dur a 

terme d’acord amb les determinacions que aquest PDU estableix. 

2. La revisió del PDU escaurà, si es constata que la regulació urbanística proposada no és eficaç, en l’assoliment 

dels objectius establerts a l’article 1 d’aquestes Normes urbanístiques. 

Article 8. Modificacions i adaptacions 

1. Amb l’objectiu d’adequar les determinacions d’aquest Pla a circumstàncies no previstes que es detectin en el 

seu seguiment o en la seva execució, es podrà modificar el PDU d’acord amb el procediment i particularitats 

establertes als articles 76.1, 83.1 i 96 a) i d) del TRLU. 

2. La modificació del PDU que es redacti haurà de tenir les determinacions i el grau de precisió propis d’un pla 

director urbanístic, i la memòria haurà de justificar la incidència de les noves determinacions en l’ordenació 

general establerta en aquest PDU, la seva adaptació als seus criteris i objectius i els efectes que produeixi 

respecte del planejament urbanístic i sectorial. 

3. És competent, per a la formulació de la modificació del PDU, l’entitat o l’organisme que la resolució del 

conseller o consellera competent en matèria d’urbanisme designi, d’acord amb el que estableix l’article 76.1 del 

TRLU. 

4. En el cas que el PDU s’hagi de modificar puntualment, la formulació i la tramitació de la modificació se 

subjectarà al mateix procediment establert per a la seva formulació. No obstant això, en els supòsits en què 

l’àmbit de la modificació puntual no abasti tot l’àmbit del PDU o no incideixi sobre més d’un àmbit territorial, les 

aprovacions inicial i provisional de la modificació correspondran a la comissió territorial d’urbanisme competent, i 

només caldrà sol·licitar informe als organismes sectorials amb competències sobre el territori que resultin 

afectats i donar audiència a aquells ens locals pels quals transcorri tant la traça vigent com la resultant de la 

modificació. 

5. No tindran consideració de modificació del PDU les adaptacions o ajustaments dels límits del sòl qualificat de 

Sistema viari Via Blava, sempre que siguin per motius tècnics (adaptacions a la topografia per garantia de la 

seguretat per a les persones) i no difereixin substancialment del traçat previst en aquest PDU. S’entendrà que un 

nou traçat no difereix substancialment quan el seu eix no s’allunya més de 20 m del que determina aquest PDU i 

que la variació puntual no comporta un increment superior a l’1% de l’àmbit de taxació conjunta dels delimitats 

per aquest PDU en el qual està inclòs. Aquestes adaptacions no podran comportar, en cap cas, efectes 

ambientals desfavorables significatius. 

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

Núm. 8248 - 16.10.20206/54 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20283038-2020



Article 9. Caràcter de la regulació del Pla, als efectes de la seva modificació 

Als efectes de la tramitació de possibles modificacions d’aquest PDU, d’acord amb el que preveu l’article 96.d) 

del TRLU, són determinacions pròpies d’aquest Pla, d’acord amb els objectius establerts a l’article 1 d’aquesta 

normativa, les que es relacionen tot seguit: 

a) L’establiment de determinacions d’ordenació del paisatge, mediambientals, de designació de possibles 

usos eventuals dels espais lliures i del sòl no urbanitzable, i d’ordenació del sòl urbanitzable delimitat i del sòl 

urbà inclosos en l’àmbit del PDU que requereixen, per a la seva executivitat, la seva incorporació al 

planejament general dels municipis inclosos dins de l’àmbit 3 del PDU, prèvia adaptació d’aquests a les 

determinacions del PDU. 

b) La delimitació, l’ordenació i l’establiment de disposicions per al desenvolupament d’actuacions d’execució 

directa en sòl no urbanitzable. 

c) L’establiment de terminis per a desenvolupar les actuacions d’execució directa del PDU. 

Article 10. Contingut documental 

1. Aquest PDU, de conformitat amb el que estableix l’article 56.2 del TRLU, conté la documentació següent: 

0. Document comprensiu. 

1. Memòria descriptiva i justificativa. 

2. Normes urbanístiques. 

3. Documentació gràfica: 

3.1. Plànols d’informació. 

ENCAIX TERRITORIAL. LA CONCA DEL LLOBREGAT, CARDENER I ANOIA  escala 

Din-A3 

E1. La província de Barcelona sobre la conca del riu Llobregat    400.000 

E2. Divisió administrativa. Comarques      300.000 

E3. Municipis inclosos dins de l’àmbit dels rius      300.000 

E4. Topografia         300.000 

E5. Ortofoto         300.000 

E6. Pendents         300.000 
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ANÀLISI I DIAGNOSI TERRITORIAL 

A1. Geologia         300.000 

A2. Patrimoni geològic        300.000 

A3. Hàbitats de Catalunya        300.000 

A4. Hàbitats d’interès comunitari (sèrie de 12 plànols)     40.000 

A5. Espais naturals protegits i altres figures de gestió del territori    300.000 

A6. Connectivitat ecològica        300.000 

A7. Estat de les masses d’aigua 

A8. Preservació d’espècies i altres elements de gestió     300.000 

A8a. Preservació d’espècies i altres elements de gestió    300.000 

A8b. Preservació d’espècies i altres elements de gestió (sèrie de 12 plànols)  40.000 

A9. Riscos naturals i tecnològics (sèrie de 12 plànols)     40.000 

A10. Risc geològic (sèrie de 12 plànols)      40.000 

A11. Zones sensibles        300.000 

AVALUACIÓ AMBIENTAL 

Avaluació de la sensibilitat ambiental i tipus de Via Blava (sèrie de 25 plànols)  20.000 

PAISATGE, PATRIMONI CULTURAL I PAISATGES CULTURALS 

E11. Unitats de paisatge        300.000 

P1. Àmbit del paisatge fluvial       300.000 

P2. Valors i fragilitats del paisatge (sèrie de 12 plànols)     40.000 

P2a. Valors del paisatge       300.000 

P2b. Fragilitats del paisatge       300.000 

P3. Síntesi         300.000 

ACCESSIBILITAT I MOBILITAT 

E7. Accessibilitat: xarxa viària       300.000 

E8. Accessibilitat: xarxa de transport públic      300.000 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

E9a. Planejament territorial. Espais oberts      300.000 

E9b. Planejament territorial. Estratègies territorials     300.000 

E9c. Planejament territorial. Xarxes de mobilitat viària     300.000 

E9d. Planejament territorial. Xarxes de mobilitat ferroviària    300.000 

E9e. Planejament territorial. Assentaments      300.000 

E10a. Planejament general. Plans directors urbanístics     300.000 

E10b. Planejament general. Xarxa projectada      300.000 

E10c. Planejament general. Sectors transversals     300.000 

E10d. Planejament general. Classificació del sòl     300.000 

E10e. Planejament general. Planejament derivat tramitat    300.000 
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CARTOGRAFIA HISTÒRICA 

H1a. Cartografia històrica. 1776       sense escala 

H1b. Cartografia històrica. 1875       sense escala 

H1c. Cartografia històrica. 1910       sense escala 

H1d. Cartografia històrica. 1930       sense escala 

H1e. Cartografia històrica. 1932       sense escala 

H1f. Cartografia històrica. 1948       sense escala 

H2a. Cartografia turística històrica. 1900      sense escala 

H2b. Cartografia turística històrica. 1995      sense escala 

3.2. Plànols d’ordenació. 

O1. Àmbits del PDU        300.000 

O2. Àmbit del PDU. Classificació del sòl - Patrimoni (sèrie de 25 plànols)   20.000 

O3. Qualificació del sòl - Sistemes i subsistemes (sèrie de 25 plànols)   20.000 

O4. Ordenació detallada del sòl (sèrie de 117 plànols)     5.000 

O5. Sensibilitat ambiental (sèrie de 25 plànols)      20.000 

O6. Riscos (sèrie de 25 plànols)       20.000 

3.3. Plànols de gestió. 

O7. Àmbits de taxació conjunta (sèrie de 117 plànols)     5.000 

O8. Detall (sèrie de 30 plànols)       1.000 

4. Documentació ambiental. 

4.1 Estudi ambiental estratègic. 

4.2. Document resum del procediment d’avaluació ambiental. 

5. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

6. Avaluació econòmica i financera - Sostenibilitat econòmica i financera. 

7. Estudi d’impacte i integració paisatgística. 

8. Informe de participació. 

9. Annexos: 

9.1. Identificació dels àmbits de risc per inundabilitat. 

9.2. Estudi d’identificació de riscos geològics. 

9.3. Identificació de propietats afectades. 

2. Aquestes Normes urbanístiques, juntament amb els plànols d’ordenació, constitueixen un cos normatiu 

específic en matèria urbanística. En allò no previst per aquestes Normes urbanístiques s’estarà a la legislació 

urbanística, d’ordenació del territori i sectorial, aplicable en cada cas. 
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3. El contingut de la Memòria d’aquest PDU té caràcter descriptiu i justificatiu de les prescripcions, de les 

directrius i de les recomanacions que s’estableixen en aquest PDU, així com de les actuacions d’execució directa 

que s’hi estableixen. Els documents annexos que acompanyen aquest PDU també conformen la Memòria 

descriptiva i justificativa, pel seu caràcter d’estudis específics que avalen i que justifiquen sectorialment les 

determinacions i les directrius que aquest PDU estableix. La interpretació d’aquestes Normes urbanístiques s’ha 

de fer d’acord amb els continguts de la Memòria d’ordenació. 

Article 11. Interpretació i precisió de límits 

1. Les determinacions d’aquest Pla s’interpreten atès el seu contingut i les determinacions contingudes en la 

documentació gràfica, de conformitat amb els objectius definits a l’article 1 d’aquestes Normes urbanístiques, i 

explicitats a la Memòria descriptiva i justificativa d’aquest PDU. 

2. En el cas de dubte o de contradicció en la interpretació del document prevalen les determinacions 

expressades de manera més precisa en la documentació gràfica o en les Normes urbanístiques, a la llum dels 

objectius del PDU o, amb caràcter general, d’aquelles determinacions que millor garanteixin l’adequada regulació 

amb els objectius pretesos. En tot cas, es tindran en compte els criteris següents: 

a) En general, les Normes urbanístiques prevalen sobre els restants documents escrits del PDU i, en el cas 

de contradicció entre els documents gràfics i els escrits, prevaldran els primers sobre els segons. 

b) En la interpretació dels plànols i de les representacions gràfiques prevalen les determinacions expressades 

en els plànols d’ordenació a l’escala més detallada. 

c) Els dubtes d’interpretació del planejament urbanístic, per imprecisions de la cartografia o per contradiccions 

entre documents d’igual rang, es resolen d’acord amb el que estableix l’article 10 del TRLU. 

CAPÍTOL 2. REGULACIÓ NORMATIVA, DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DEL PDU 

Article 12. Regulacions normatives del PDU 

1. Les regulacions normatives que el PDU estableix són de tres tipus, en funció de la seva aplicació directa o la 

seva incidència respecte dels altres planejaments urbanístics vigents, la obligatorietat i el grau de vinculació que 

aquest PDU estableix amb aquests altres documents de planejament urbanístic: 

1) Prescripcions. 

2) Directrius. 

3) Recomanacions. 

2. El caràcter i la naturalesa jurídica de les prescripcions, directrius i recomanacions que conté aquest PDU es 

defineixen en els articles següents. 
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Article 13. Prescripcions d’aplicació directa 

1. Les prescripcions són aquelles regulacions normatives d’aplicació directa que aquest PDU estableix, i abasten 

la regulació i ordenació d’aspectes, en qualsevol classe de sòl, que aquest PDU qualifica específicament per a la 

materialització de la Via Blava. 

2. El PDU estableix i regula únicament una qualificació urbanística en el seu àmbit: Sistema viari Via Blava, que 

s’identifica en els plànols d’ordenació amb el codi SXvb. Així mateix, ateses les seves diferents característiques, 

s’identifiquen dins d’aquesta qualificació diferents subsistemes amb les denominacions i codis següents: 

- Via Blava vianants, codi SXvbv. 

- Via Blava bicicletes, codi SXvbb. 

- Camí Blau, codi SXcb. 

- Camí Blau vianants, codi SXcbv. 

- Camí Blau bicicletes, codi SXcbb. 

3. Els sòls sobre els que s’apliquen les prescripcions d’aplicació directa s’identifiquen en els següents plànols 

d’ordenació del PDU: sèrie O3. Qualificació del sòl – Sistemes i subsistemes; i sèrie O4. Ordenació detallada del 

sòl. 

Article 14. Directrius per al planejament derivat i polígons d’actuació urbanística municipal 

1. Les directrius són aquelles regulacions normatives que el PDU estableix d’obligat compliment per als 

planejaments urbanístics derivats i polígons d’actuació urbanística municipals que contenen una porció de sòl de 

la Via Blava, o estan situats en l’àmbit d’influència d’aquesta, i que es relacionen a l’article 29 de les Normes 

urbanístiques d’aquest PDU. Aquests sectors de planejament urbanístic derivat i polígons d’actuació urbanística 

que es tramitin amb posterioritat a l’aprovació d’aquest PDU hauran d’incorporar les directrius que en aquest 

PDU s’estableixen. Els sòls sobre els quals s’apliquen les directrius s’identifiquen en els plànols d’ordenació del 

PDU següents: O1. Àmbits del PDU; sèrie O2. Àmbit del PDU. Classificació del sòl – Patrimoni; i sèrie O4. 

Ordenació detallada del sòl. 

2. Les directrius per al planejament urbanístic derivat municipal i per als polígons d’actuació urbanística poden 

afectar qualsevol classe de sòl -tant àmbits classificats com a sòl urbà o sòl urbanitzable- amb algun dels 

objectius següents: 

a) Preveure l’ordenació dels sòls inclosos en el planejament derivat del municipi, en coherència amb els 

objectius d’aquest PDU. 

b) Promoure la connexió de la Via Blava definida en aquest PDU amb altres recorreguts existents pels quals 

se circuli a peu o en bicicleta. 
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3. Les directrius per als planejaments urbanístics derivats i per als polígons d’actuació urbanística municipals són 

les que s’estableixen a continuació: 

- Els sectors de planejament derivat municipal, sobre els quals són d’aplicació aquestes directrius, es 

relacionen a l’article 29 d’aquestes Normes urbanístiques. D’altra banda, també seran d’aplicació aquestes 

directrius sobre els nous planejaments derivats que es redactin, o en les modificacions dels sectors de 

planejament abans esmentats, d’acord amb allò establert a l’apartat 1 d’aquest article. 

- El planejament derivat que es redacti justificarà en la seva ordenació la coherència de la proposta de 

mobilitat amb l’ordenació de la Via Blava que en aquest PDU s’estableix, de manera que el mateix 

planejament derivat incorporarà una proposta de connexió amb la Via Blava que en aquest PDU s’estableix. 

- La secció, traçat i materials d’aquesta connexió respectaran els criteris definits per aquest PDU per a la 

pròpia Via Blava. 

Article 15. Recomanacions per al planejament urbanístic general 

1. Les recomanacions són aquelles regulacions normatives que el PDU estableix i que s’hauran d’incorporar en 

la redacció dels nous instruments de planejament general dels municipis inclosos en l’àmbit del PDU. 

2. Les recomanacions per al planejament municipal afecten qualsevol classe de sòl -tant àmbits classificats com 

a sòl urbà, sòl urbanitzable o sòl no urbanitzable- amb algun dels objectius següents: 

a) Adequar i afavorir la capacitat d’integració i coordinació del model d’ordenació urbanística municipal amb 

l’ordenació de la Via Blava establerta en aquest PDU. 

b) Preveure en l’ordenació futura dels sòls del municipi la integració dels objectius que es defineixen en 

aquest PDU. 

3. Les recomanacions per als planejaments urbanístics municipals són les que s’estableixen a continuació: 

- El planejament municipal que es redacti, ja sigui modificacions o revisions de l’actualment vigent, integrarà 

en la seva ordenació les determinacions oportunes en coherència amb el que s’estableix en aquest PDU. 

Aquesta recomanació es fa extensiva a aquells altres instruments de planejament sectorial o urbanístic amb 

incidència en el conjunt del terme municipal: plans de mobilitat urbana i plans espacials de protecció del 

patrimoni, entre altres. 

- El planejament urbanístic general ha de valorar l’oportunitat d’integrar els valors que emanen d’aquesta 

ordenació, en especial aquells que fan referència als valors històrics, ambientals, culturals i paisatgístics del 

territori, i que s’expliciten en els diferents documents d’aquest PDU. 

- El plànol d’estructura de la xarxa de comunicacions del nou POUM, o les seves potencials modificacions 

puntuals, respectaran la xarxa de camins complementaris que es grafien en els plànols d’ordenació O2. Àmbit 

del PDU - Classificació del sòl i O3. Qualificació del sòl - Sistemes i subsistemes d’aquest PDU. De manera 

justificada s’admetrà la modificació d’aquesta xarxa complementària, sempre que la nova proposta iguali o 

millori el nivell de connectivitat amb la Via Blava que en aquest document es determina. 
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Article 16. Administració actuant 

1. L’Institut Català del Sòl tindrà la condició d’Administració actuant, d’acord amb el que preveu l’article 23 del 

TRLU, sens perjudici de la competència i de les atribucions corresponents a la Generalitat de Catalunya i a 

d’altres administracions. 

2. La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, exercirà totes les facultats i 

competències que li són atribuïdes per la legislació vigent per dictar els actes i les resolucions de caràcter jurídic i 

administratiu que es requereixin per al desenvolupament i execució d’aquest PDU, en especial la tramitació i 

aprovació dels instruments de planejament i gestió urbanístics i, de manera especifica, la d’exercir la potestat 

expropiatòria en els procediments que així ho requereixin. 

Article 17. Legitimació de l’expropiació 

1. Aquest PDU comporta la declaració d’utilitat pública de les obres que proposa i de la necessitat d’ocupació 

dels terrenys i construccions afectats per aquest PDU, essent aquest Pla el títol legitimador per a l’expropiació o 

la imposició de servituds en els sòls afectats. 

2. La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat en tant que administració 

amb potestat expropiatòria, serà qui aprovarà les expropiacions que procedeixin d’acord amb aquest PDU, 

d’acord amb el que determinen els articles 109 i següents del TRLU i d’acord amb la legislació reguladora de 

l’expropiació forçosa podent optar, si escau, pel procediment de taxació conjunta establert a l’article 113 del 

TRLU. 

3. D’acord amb el que preveu l’article 6 d’aquestes Normes urbanístiques, s’atribueix a la Diputació de Barcelona 

la condició de beneficiària de les expropiacions amb els drets i obligacions establerts a la legislació expropiatòria. 

Aquesta condició també podrà ser reconeguda a alguna altra entitat, d’acord amb el que estableix la legislació 

expropiatòria vigent. 

Article 18. Gestió dels elements de titularitat pública del PDU 

1. L’administració que ostenti la titularitat pública dels terrenys inclosos en aquest PDU podrà atorgar 

concessions o altres fórmules de gestió previstes en la legislació vigent, ja sigui per a l’execució o la gestió de les 

Vies Blaves, respecte de les quals aquest PDU en determina l’afectació a la titularitat i ús públics. 

2. D’altra banda, es podran establir concessions o altres fórmules de gestió previstes en la legislació vigent per a 

la gestió i explotació dels sòls que el PDU destina a sistema, i respecte dels quals es determina la seva 

necessària titularitat pública amb la finalitat de garantir la funcionalitat i el manteniment dels terrenys inclosos 

dintre d’aquest àmbit de planejament. 

Article 19. Normativa sectorial 

Qualsevol actuació prevista en desenvolupament del PDU complirà amb la normativa sectorial vigent en matèria 

de: mines; carreteres; ferrocarrils; aigües; usos industrials, comercials i turístics; residus; riscos; prevenció i 

control ambiental de les activitats; contaminació acústica i lluminosa; protecció del patrimoni natural i la 

biodiversitat; i qualsevol altra normativa que sigui d’aplicació. 
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Article 20. Patrimoni arquitectònic i cultural 

1. El PDU promou accions encaminades a promoure el coneixement dels elements patrimonials de referència i 

s’adreça a les diferents escales de valor dins de cadascun dels àmbits del patrimoni cultural. En aquest sentit, 

s’ha volgut significar la interrelació de les diferents visions del patrimoni (arquitectònic, arqueològic – 

paleontològic – geològic, sociocultural – etnològic, ambiental – paisatgístic, agrari - forestal), amb un pes 

significatiu per al patrimoni natural i la biodiversitat (el paisatge, la flora i la fauna) i per al patrimoni agrari i 

forestal, per la seva funció productiva i de creació i conservació del paisatge, tenint en compte que el tractament i 

la diversitat d’aquest és el marc que aglutina les tres Unitats d’interès patrimonial (UIP) identificades en aquest 

PDU. 

2. S’estableix com a recomanació, d’acord amb el que es regula a l’article 15 d’aquestes Normes urbanístiques, 

que els diferents documents que es puguin redactar en referència al patrimoni arquitectònic i cultural, que es 

redactin dins de l’àmbit 3, segons l’establert a l’article 4 d’aquestes Normes urbanístiques, integraran en la seva 

regulació els objectius que es relacionen en la Memòria descriptiva i justificativa d’aquest PDU, que inclou 

diferents tractaments i mirades envers la protecció patrimonial, i que es recullen en les afirmacions següents: 

• L’establiment de tres unitats d’interès patrimonial (d’ara endavant, UIP) al llarg dels tres rius Llobregat, Anoia 

i Cardener, que formen part d’aquest PDU. 

• El reconeixement del sistema que integra les tres valls i els seus entorns, segons les diferents escales de 

proximitat, com a una unitat territorial específica. 

• La lectura del riu com a estructura vertebradora i integradora del patrimoni cultural i natural, en el seu sentit 

ampli i dins de la mirada com a paisatge cultural específic. 

• La valorització del tractament del patrimoni intangible i els seus valors com a referent de la història de les 

tres valls, com a elements claus de la cultura, les tradicions i el model social d’aquest territori. 

3. En la sèrie de plànols O2. Àmbit del PDU. Classificació del sòl – Patrimoni, s’identifiquen els elements 

patrimonials que aquest PDU integra en la seva ordenació i dels quals, sense ser exhaustius, a continuació es 

relacionen alguns dels elements patrimonials: 
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ANOIA 

01. Montmaneu. Santuari de la Mare de Déu de la Creu. 

02. Veciana. Església de Santa Maria del Camí. 

03. Jorba. Molí del Permanyer. 

04. Jorba. Ermita de la Mare de Déu de la Sala. 

05.1. Igualada. Conjunt patrimonial. 

05.2. Igualada. El Rec. 

05.3. Igualada. Parc de l’Anoia. 

06. Vilanova del Camí. Molí dels Moletons. 

07. La Pobla de Claramunt. Molí de la Boixera. 

08.1. Capellades. Conjunt patrimonial – Molí Paperer. 

08.2. Capellades. Parc de l’Anoia Riu. 

08.3. Capellades. Els Molins Paperers. 

09.1. Sant Sadurní d’Anoia. Conjunt patrimonial. 

09.2. Sant Sadurní d’Anoia. El Paisatge de les Vinyes. 

10. Gelida. Conjunt patrimonial. 

11. Martorell. El Pont del Diable. 

CARDENER 

01. Cardona. Conjunt patrimonial (Castell de Cardona, Nucli Antic BCIN). 

02. Navàs. Sant Salvador de Torroella. 

03. Súria. Castell, Torre de Salipota. 

04. Callús. La Rectoria de Godmar. 

05. Sant Martí de Torroella. Torre del Telègraf. 

06.1. Manresa. Conjunt patrimonial. 

06.2. Manresa. Rescloses i fàbriques del riu. 

07. Castellgalí. Entroncament amb el Llobregat. 
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LLOBREGAT 

01. Castellar de n’Hug. Fonts del Llobregat. 

02. Castellar de n’Hug. Sant Vicenç de Rus. 

03. Castellar de n’Hug. Clot del Moro. 

04.1. Castellar de n’Hug. Jardins Artigas. 

04.2. El tren del Ciment. 

05. La Pobla de Lillet. El Pont Vell. 

06. Guardiola de Berguedà. Conjunt patrimonial. 

07. Canal industrial de Berga. 

08. Cercs. Sant Salvador de la Vedella. 

09. Cercs. Pantà de la Baells. 

10. Cercs. Sant Quirze de Pedret. 

11. Via verda del Llobregat. 

12. Olvan. Colònia Cal Rosal. 

13. Avià. Sant Vicenç d’Obiols. 

14. Gironella. Colònia Viladomiu Vell, Colònia Viladomiu Nou, Colònia El Guixaró. 

15. Puig-reig. Colònia de Cal Ponç, Colònia Vidal. 

16. Navàs. Colònia de l’Ametlla de Merola. 

17. Balsareny. Conjunt patrimonial. 

17.1. Balsareny. Rescloses del Llobregat. Colònia i Església de Sant Esteve. 

18. Sèquia de Manresa. 

19. Sallent. Conjunt patrimonial. 

20. Sant Fruitós de Bages. Sant Benet de Bages. 

21. Talamanca. Casa de les Tines, Els Tres Salts. 

22. El Pont de Vilomara i Rocafort. Santa Maria de Matadars. 

23. Sant Vicenç de Castellet. Patrimoni ferroviari i industrial. 

24. Castellbell i El Vilar. Castell, Església de Sant Vicenç. 

25. Monistrol de Montserrat. Elements patrimonials. 

26. Parc de la Muntanya de Montserrat. 

27. Resclosa del Cairat. 

28. Balneari de la Puda. 

29. Esparreguera. La Colònia Sedó. 

30. Olesa de Montserrat. Elements patrimonials. 

31. Abrera. Ermita de Sant Hilari. 

32. Abrera. Can Moragues. 

33. Martorell. Elements patrimonials. Pont del Diable. 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, aquest llistat d’elements patrimonials no és exhaustiu. En l’Annex I de la 

Memòria descriptiva i justificativa del PDU hi ha el llistat dels Béns inclosos en l’Inventari del Patrimoni Cultural 

Català. 

4. Alguns dels edificis declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) es troben pròxims al traçat de les Vies 

Blaves definit en aquest Pla director. En concret: 
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ANOIA 

- Igualada. La Igualadina Cotonera BCIN 3869-MH-EN. 

- Sant Sadurní d’Anoia. Caves Codorniu BCIN 204-MH. 

- Martorell. Pont Romà BCIN 157-MH. 

CARDENER 

- Cardona. Pont del Diable BCIN 88-MH. 

- Manresa. Pont Nou BCIN 4198-MH. 

- Manresa. Fàbrica Can Miralda – Els Panyos BCIN 4027-NH-EN. 

- Manresa. Recinte Emmurallat de Manresa BCIN 1019-MH. 

- Manresa. Església de Santa Maria de l’Alba BCIN 151-MH-EM. 

- Manresa. Pont Vell BCIN 150-MH-EN. 

LLOBREGAT 

- Castellar de n’Hug. Antiga Fàbrica de ciment Asland BCIN 3832-MH-EN. 

- Guardiola de Berguedà. Castell de Guardiola BCIN 926-MH. 

- Guardiola de Berguedà. Torre de Foix BCIN 928-MH. 

- Balsareny. Castell de Balsareny BCIN 502-MH. 

- Sallent. Castell de Sallent BCIN 1388-MH. 

- Navarcles. Monestir de Sant Benet de Bages BCIN 190-MH. 

- Castellbell i el Vilar. Castell de Castellbell BCIN 633-MH. 

- Monistrol de Montserrat. Pont sobre el Llobregat BCIN 160-MH. 

D’aquests edificis, els que tenen entorns de protecció definits són: 

- Igualada. La Igualadina Cotonera BCIN 3869-MH-EN. 

- Manresa. Fàbrica Can Miralda – Els Panyos BCIN 4027-NH-EN. 

- Manresa. Pont Vell BCIN 150-MH-EN. 

- Manresa. Església de Santa Maria de l’Alba BCIN 151-MH-EM. 

- Castellar de n’Hug. Antiga Fàbrica de ciment Asland BCIN 3832-MH-EN. 

El traçat de la Via Blava afecta els entorns de protecció dels edificis declarats BCIN següents: 

- la Fàbrica Can Miralda – Els Panyos. 

- l’Església de Santa Maria de l’Alba. 

- el Pont Vell de Manresa. 

- l’Antiga Fàbrica de ciment Asland de Castellar de n’Hug. 

Els projectes d’urbanització que concretin el traçat i les característiques de les vies que afecten els entorns de 

protecció dels elements amb declaració de BCIN hauran de comptar amb les autoritzacions de les Comissions 

Territorials del Patrimoni Cultural, preceptius segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 

català, i el Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural. 
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5. El desplegament d’aquest PDU procurarà, per implementar les mesures oportunes amb l’objectiu d’aconseguir 

per al conjunt de les tres UIP, a curt o llarg termini, una materialització efectiva del seu patrimoni cultural i natural 

que tendeixi a possibilitar els criteris d’autosuficiència, bona gestió i complementarietat, tant en la seva protecció i 

conservació com en la seva rendibilitat cultural, social i econòmica. 

6. El desplegament del PDU comportarà accions sobre el patrimoni que incidiran en els aspectes següents: 

• Viabilitat turística de les UIP en relació amb l’oferta cultural existent. 

• Formulació d’estudis sobre l’estat de conservació dels elements patrimonials dins de les tres UIP. 

• Previsió d’altres estudis específics complementaris a nivell de les tres UIP i dels seus elements. 

• Diagnosi jurídica relativa als immobles, construccions i béns, així com de les normatives urbanístiques i 

sectorials aplicables. 

• Fases, calendari i programa d’intervencions. 

• Programa de manteniment i de gestió del patrimoni. 

• Programa cultural divulgatiu de les tres UIP. Formulació dels continguts didàctics. 

Article 21. Estratègies i mesures de valorització del paisatge 

1. Les estratègies de valoració dels elements del paisatge del PDU passen per les tres següents: 

- Singularització: garantir el manteniment de la singularitat/monumentalitat del lloc. 

- Contextualització: establir criteris de continuïtat entre els elements preexistents i les intervencions derivades 

de la implantació del traçat de la Via. 

- Integració: integrar, totalment o parcialment els elements configuradors de la traça, per tal de no malmetre la 

qualitat paisatgística de l’àmbit. 

2. Per tal de dur a terme les estratègies enumerades en l’apartat anterior, es proposen els següents criteris i 

mesures associades al paisatge: 

a) criteri 1: protegir els àmbits d’especial valor natural i paisatgístic; les zones d’alt interès faunístic o florístic; 

les estructures del paisatge fluvial, respectant les dinàmiques del riu com a paisatge canviant; i les zones 

culturalment i socialment identificables del territori. Respecte d’aquest criteri es determina, en els plans i 

projectes que s’executin en desplegament del PDU, implementar les mesures següents: 

- Identificar els elements a protegir i la seva qualitat. 

- Evitar la destrucció d’elements rellevants del paisatge fluvial (paisatges naturals i rurals vinculats al riu no 

protegits, formacions geològiques fluvials d’interès, elements i estructures com fonts, ponts, sèquies i 

embassaments, etc). 

- Protegir-los i evitar el seu deteriorament i, en el cas de dur a terme una intervenció, vetllar pel 

manteniment del caràcter fluvial/forestal de l’àrea i les seves qualitats paisatgístiques. 

- En la mesura del possible, mantenir-se al marge, garantint el gaudi i la observació, però evitant la 

transformació. 
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- Establir les condicions per evitar l’augment de la freqüentació que el pot posar en risc i protegir la 

vegetació de ribera. 

b) criteri 2: identificar i localitzar els espais d’alt valor potencial però actualment degradats, on l’actuació 

mitjançant un projecte de paisatge pot esdevenir una oportunitat de millora. Respecte d’aquest criteri es 

determina, en els plans i projectes que s’executin en desplegament del PDU, implementar les mesures 

següents: 

- Identificar espais de valor que han estat alterats o modificats i poden esdevenir espais d’interès 

mitjançant una intervenció. 

- Prioritzar les actuacions i intervencions en aquells indrets on el projecte de paisatge és una oportunitat 

de millora. 

- Ordenar els espais situats als voltants de la Via Blava, aprofitant per mostrar el paisatge més 

característic de la unitat de paisatge per la qual discorre el tram de la llera. 

c) criteri 3: evitar els riscs derivats de la sobre-freqüentació i la sobrecàrrega sobre determinats indrets que 

posen en risc les condicions mediambientals i paisatgístiques. La pressió antròpica es tradueix en una 

banalització dels sistemes. Respecte d’aquest criteri es determina, en els plans i projectes que s’executin en 

desplegament del PDU, implementar les mesures següents: 

- Establir una proposta d’indrets d’interès prou nombrosa i diversa, per tal d’afavorir la distribució al llarg 

de tot el riu i no sobrecarregar indrets concrets. 

- Sumar a la xarxa d’indrets amb alt valor ambiental, ecològic i/o paisatgístic existent actualment, tots 

aquells que potencialment en poden tenir. 

d) criteri 4: integrar el disseny de la Via en l’imaginari propi del territori, desenvolupant un sistema de camins 

que no generi fractures i asseguri una bona integració en el lloc. Respecte d’aquest criteri es determina, en 

els plans i projectes que s’executin en desplegament del PDU, implementar les mesures següents: 

- Integrar la Via i els elements que l’acompanyen dins del marc paisatgístic de l’entorn, mantenint la 

imatge morfològica i cromàtica existent i col·laborant en la seva dignificació. 

- Treballar amb materials no discordants que no malmetin la imatge de l’espai fluvial, establint criteris de 

materialitat que garanteixin la qualitat. 

- Reduir al mínim necessari la modificació de la topografia existent. 

- En el cas de dur a terme plantació arbòria i arbustiva, potenciar la recuperació forestal, amb espècies 

autòctones i amb les mateixes espècies no invasores situades a l’entorn immediat. 

- Establir criteris de plantació acordants amb els de l’entorn, amb formes orgàniques i naturalitzades. 

e) criteri 5. Prioritzar el manteniment de grans visuals o miradors, visibilitat al riu, paisatges fluvials 

característics i altres elements patrimonials. Respecte d’aquest criteri es determina, en els plans i projectes 

que s’executin en desplegament del PDU, implementar les mesures següents: 

- Preservar les panoràmiques lliures d’elements impropis que tallin les visuals. 

- Dirigir les visuals als elements de valor i evitar interferències visuals sobre aquests elements. 
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CAPÍTOL 3. GOVERNANÇA I SEGUIMENT DEL PDU 

Article 22. Governança del PDU 

La governança pel que fa a difusió, explotació i manteniment de la Via Blava un cop estigui executada 

correspondrà a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració dels municipis 

inclosos dins de l’àmbit del Pla. 

Article 23. Òrgan gestor del PDU 

1. Per a la gestió del PDU es podrà constituir un òrgan gestor, en qualsevol de les fórmules admeses en dret, per 

a l’exercici d’aquelles facultats necessàries per millorar la gestió general i particular del Pla. Correspon a la 

Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona, com a promotors del Pla, la designació de l’òrgan gestor 

del PDU. 

2. La finalitat principal de l’òrgan gestor serà garantir la participació i col·laboració en la gestió integral de l’espai 

que en resulti de l’execució del PDU, en coordinació amb les diferents administracions públiques amb 

competències en aquest àmbit territorial i amb altres agents interessats en la gestió esmentada. 

3. Seran finalitats concretes a desenvolupar per l’òrgan gestor, les següents: 

a) Vetllar per una adequada ordenació de l’espai de les Vies Blaves, així com la seva gestió corresponent. A 

tal efecte assessorarà i col·laborarà en el seu manteniment i en la promoció del projecte Vies Blaves 

Barcelona. 

b) Informar sobre les activitats que es desenvolupin en l’espai de les Vies Blaves, requerint a l’administració 

competent per al compliment dels acords. 

c) Vetllar pel compliment de la legislació i planejament vigents. 

d) Promoure inversions i serveis propis de l’espai de les Vies Blaves. 

e) Fomentar l’aprofitament racional dels recursos situats a l’entorn proper de les Vies Blaves, el seu 

desenvolupament econòmic i tecnològic. 

f) Establir acords de col·laboració amb altres entitats, que coincideixin essencialment amb els objectius del 

PDU. 

g) Col·laborar amb les autoritats que, per qüestions sectorials, siguin competents en la matèria i en l’àmbit del 

PDU i que, sense ser exhaustius, s’esmenten a continuació: turisme, transports, economia, cultura, protecció 

civil, ordenació de l’aigua, biodiversitat, espais naturals protegits, etc. 

h) Promoure la captació, coordinació i gestió d’ajuts i fons comunitaris i d’altres administracions i ens que les 

puguin atorgar. 

i) Elaborar els informes de seguiment ambiental previstos en l’article 42 d’aquestes Normes urbanístiques. 
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j) Desenvolupar i executar totes aquelles accions, processos i projectes que la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona li deleguin, amb coherència amb els objectius d’aquest PDU. 

k) Definir les actuacions de seguretat i sanció necessàries sobre les vies, així com la de les condicions 

sanitàries de les fonts properes a les vies. 

l) Vetllar per la implementació de les mesures de prevenció i correcció d’impactes ambientals que preveu 

l’EAE del PDU i que inclouran els projectes, o les que estableixi la Comissió de seguiment ambiental. 

m) Vetllar per la correcta gestió d’emergències des del punt de vista de l’assegurament de la capacitat de 

gestió, avís a la població i aplicació de les mesures mínimes d’autoprotecció, en especial per als riscos 

descrits en el capítol 7 d’aquestes Normes urbanístiques. 

Article 24. Comissió mixta de seguiment ambiental 

1. S’haurà de constituir una Comissió mixta de seguiment ambiental, d’acord amb allò previst a l’article 29.2 de la 

Llei 6/2009, amb la finalitat de vetllar per la concreció i compliment del seguiment ambiental i per a l’aplicació de 

les mesures establertes en el PDU i, si escau, per a la formulació de noves mesures, en el cas que es detecti que 

no s’assoleixen els objectius previstos. 

2. Per a cadascuna de les fases que es derivin del PDU, com són estudis informatius, projectes d’urbanització, 

avaluació ambiental dels projectes, construcció de les infraestructures i la seva explotació, la Comissió mixta de 

seguiment ambiental tutelarà i garantirà l’anàlisi i l’adequada consideració de les mesures ambientals que siguin 

necessàries per complir amb els objectius del PDU. 

3. A banda de vetllar per l’acompliment de les estratègies i mesures ambientals indicades en aquesta normativa i 

en l’EAE, la Comissió mixta de seguiment ambiental assegurarà l’aplicació adient dels programes de 

compensació dels impactes residuals sobre la biodiversitat que hauran de contenir els projectes executius, tal 

com s’estableix en l’apartat sobre Mesures per prevenir, corregir i compensar els efectes negatius sobre el medi 

del EAE del PDU. 

4. La Comissió mixta de seguiment ambiental tindrà facultats per incloure nous membres, estarà presidida per la 

Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona, per la seva competència com a òrgans promotors del PDU, i inicialment estarà 

integrada, com a mínim, per les entitats que s’esmenten a continuació o per les seves homòlogues: 

- Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori. 

- Diputació de Barcelona. 

- Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. 

- Autoritat del Transport Metropolità. 

- Agència Catalana de l’Aigua. 
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5. Les tasques principals de la Comissió mixta de seguiment ambiental seran les següents: 

a) Vetllar perquè els estudis, projectes i obres que desenvolupin les infraestructures previstes en el PDU 

incloguin els criteris i mesures establertes en l’EAE del PDU. 

b) Assegurar que el desenvolupament del PDU sigui compatible amb la preservació dels valors naturals. 

c) Supervisar els annexos o plans de medi ambient que hauran de desenvolupar les empreses constructores, 

per tal d’assegurar una gestió ambiental de les obres i la incorporació de les mesures ambientals definides al 

Pla. 

d) Fer el seguiment de l’evolució de la mobilitat i de l’assoliment dels objectius ambientals en les diferents 

fases de desenvolupament i execució del PDU. 

e) Fer el seguiment i prevenció d’impactes sobre la biodiversitat, la gestió dels riscos naturals, així com les 

normes d’ús públic de les Vies Blaves. 

f) Validar l’Informe de Vigilància Ambiental que ha d’elaborar el promotor del projecte, amb la periodicitat i 

amb el contingut fixat en l’article 42 d’aquestes Normes urbanístiques. 

6. Els promotors del PDU establiran els mecanismes que assegurin els fons econòmics necessaris per a la 

viabilitat d’aquesta comissió mixta i de les actuacions ambientals que se’n derivin del seguiment. 

Article 25. Gestor de mobilitat 

1. Els promotors del PDU, amb anterioritat a l’inici de la primera fase de desenvolupament urbanístic del Pla, 

designaran un Gestor de mobilitat com a agent responsable d’articular adequadament les diferents mesures 

relatives al model de mobilitat sostenible del PDU. 

2. A l’efecte de donar compliment al Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 

de la mobilitat generada, el Gestor de mobilitat avaluarà les mesures establertes en l’Estudi d’Avaluació de la 

Mobilitat Generada del PDU (d’ara endavant, EAMG) referents a aconseguir una mobilitat sostenible, incloent 

una justificació del seu compliment, concretarà les mesures de gestió i servei vinculades a l’accessibilitat a la 

infraestructura i, alhora, col·laborarà amb autoritats competents per garantir la mobilitat sostenible en l’àmbit. 

3. Correspondrà a la Comissió mixta de seguiment ambiental supervisar i establir les bases que ha de seguir el 

Gestor de mobilitat. 

4. Les tasques del Gestor de mobilitat seran: 

a) Dissenyar una estratègia de mobilitat sostenible per a l’àmbit del PDU. En aquest sentit, el gestor vetllarà 

per assegurar que l’accés a les Vies Blaves es faci en transport públic, dissuadir l’ús de vehicle privat i 

prevenir l’aparcament irregular. 

b) Adoptar les mesures necessàries per garantir el correcte funcionament dels aspectes de mobilitat del PDU. 
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c) Fer un seguiment del funcionament de la infraestructura i determinar les millores que siguin necessàries 

per garantir una mobilitat sostenible a l’àmbit, que haurà de ser assumida pels promotors del Pla. Aquest 

seguiment avaluarà l’impacte en les xarxes de mobilitat en cada una de les fases i, de manera coordinada 

amb la Comissió mixta de seguiment, es definiran i implementaran les mesures complementàries correctores 

corresponents. Serà de caràcter anual i seguirà l’estructura i metodologia de l’EAMG i es tindran en compte, 

sense ser exhaustius, els indicadors següents: 

- Nombre d’usuaris de la Via Blava, segons trams, prenent com a referència les portes de la mateixa Via 

Blava. 

- Nivell de cobertura de l’oferta de transport públic per a l’accessibilitat a les Vies Blaves. 

- Repartiment modal de la demanda (transport públic, transport privat, bicicleta, a peu, etc) del sistema de 

mobilitat per arribar a la porta. 

- Càlcul de les places d’aparcament a l’entorn de les portes i millores a efectuar. 

- Evolució dels diferents indicadors per anualitats. 

- Classificació funcional per tipologies d’usuaris de les Vies Blaves: turístic estacional, de lleure local, 

mobilitat quotidiana i altres. 

e) Col·laborar amb l’Autoritat del Transport Metropolità i amb els ajuntaments en la coordinació dels plans de 

mobilitat urbana municipals, per determinar les mesures de gestió de la mobilitat sostenible associada a la Via 

Blava: canvis en el repartiment modal, de gestió del transport públic i col·lectiu, del disseny de la vialitat i 

l’aparcament, etc. 

f) Totes aquelles altres atribucions que en el futur també pugui establir la Comissió mixta de seguiment 

ambiental del Pla. 

5. Els promotors del PDU establiran els mecanismes que assegurin els fons econòmics necessaris per a la 

viabilitat de la figura del gestor de mobilitat. 
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TÍTOL II. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL 

Article 26. Disposicions generals 

1. El règim urbanístic del sòl s’estableix a partir de la classificació, la qualificació i la potencial inclusió del sòl en 

sectors de planejament derivat o polígons d’actuació urbanística establerts pel planejament. 

2. En els plànols d’ordenació d’aquest PDU s’estableix el règim urbanístic del sòl que atribueix als sòls integrats 

en el mateix PDU, i en aquestes Normes urbanístiques es determinen les regles a les quals aquest se subjecta. 

Article 27. Classificació del sòl 

L’adscripció a cada classe de sòl urbà, urbanitzable o no urbanitzable es recull en els plànols d’ordenació 

d’aquest PDU, i les normes generals de regulació de cadascuna d’elles són les recollides en el TRLU. 

Article 28. Qualificació del sòl 

1. La totalitat del sòl inclòs en l’àmbit territorial definit al punt 1 de l’article 4 d’aquestes Normes urbanístiques té 

la consideració de sistema urbanístic i, pel que fa a la qualificació del sòl, s’identifica amb la denominació i codi 

següent: 

- Sistema viari Via Blava, codi SXvb. 

2. Així mateix, i ateses les diferents característiques del traçat, el PDU identifica dins d’aquesta qualificació 

diferents subsistemes, amb les denominacions i codis següents: 

- Subsistema Via Blava vianants, codi SXvbv. 

- Subsistema Via Blava bicicletes, codi SXvbb. 

- Subsistema Camí Blau, codi SXcb. 

- Subsistema Camí Blau vianants, codi SXcbv. 

- Subsistema Camí Blau bicicletes, codi SXcbb. 

3. En els plànols d’ordenació de la sèrie O3. Qualificació del sòl – Sistemes i subsistemes, s’identifica l’eix per on 

discorre el Sistema viari Via Blava i els subsistemes corresponents detallats anteriorment. 

4. Dins de la franja de sòl qualificada com a Sistema viari Via Blava per aquest PDU es diferencien les 

components o parts següents: 

a) el sòl d’execució de la Via Blava, que es correspon amb la franja de sòl necessària per a la urbanització del 

ferm de la Via Blava. 

b) el sòl de protecció de la Via Blava, que es correspon amb les franges previstes a ambdues bandes del sòl 

d’execució de la infraestructura. 
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5. En els plànols d’ordenació de la sèrie O4. Ordenació detallada del sòl, s’identifica la franja de sòl qualificada 

com a Sistema viari Via Blava dins de la qual es troben les components descrites en l’apartat anterior i que, 

segons la classe de sòl per la qual discorre la Via, tenen amplades i característiques diferents: 

a) En el sòl no urbanitzable: 

La franja de sòl qualificada com a Sistema viari Via Blava té una amplada de 10 m i s’identifica en els plànols 

d’ordenació de la sèrie O4. Ordenació detallada del sòl, mitjançant dues línies vermelles amb una franja 

central de color, tal com consta en les llegendes. Dins d’aquesta franja s’estarà al següent: 

- El sòl d’execució de la Via Blava tindrà, en general, una amplada de 3 m, amb les excepcions següents: 

- En aquells trams que en el PDU s’identifiquen com a espais de sensibilitat ambiental alta o molt alta 

(veure els plànols d’ordenació de la sèrie O5. Sensibilitat ambiental) i en els que passin per espais amb 

alguna figura de protecció (PEIN, Xarxa Natura 2000) la franja del sòl d’execució es limitarà a una 

amplada màxima de 2 m, a fi i efecte de minimitzar l’impacte de la Via Blava sobre aquest tipus de sòl. 

- En els casos anteriorment esmentats en els quals el camí existent tingui una amplada superior als 2 m, 

es mantindrà l’amplada existent. 

- L’avaluació d’impacte ambiental dels projectes d’urbanització podrà determinar, si escau, en quins trams 

del camí l’amplada haurà de ser inferior a 2 m. 

- En aquells espais en què, per raons tècniques o de programa de la construcció de la Via Blava, sigui 

necessari disposar d’una major amplada (miradors, àrees d’estada, zones d’ús intens, etc). 

- El sòl de protecció de la Via Blava seran dues bandes d’una amplada de 3,50 m cadascuna, a ambdues 

bandes del sòl d’execució. No obstant l’anterior, el projecte d’urbanització podrà ajustar l’amplada del sòl de 

protecció de la Via Blava, en les situacions següents: 

- Per raons tècniques (drenatge, topografia, desmunt, terraplè o altres). 

- Per concretar els elements constructius de les noves estructures (passeres, ponts, rampes, etc) 

previstes en indrets singulars que s’identifiquen en els plànols d’ordenació del PDU. 

- Per raons ambientals, d’acord amb el títol IV d’aquestes Normes urbanístiques. 

b) En el sòl urbanitzable: 

La franja de sòl qualificada com a Sistema viari Via Blava té una amplada de 10 m i s’identifica en els plànols 

d’ordenació de la sèrie O4. Ordenació detallada del sòl, mitjançant dues línies vermelles amb una franja 

central de color, tal com consta en les llegendes. 

Aquesta qualificació es converteix en una determinació urbanística que el PDU estableix sobre el sector de 

planejament derivat corresponent, que aquest haurà de respectar i, en el seu cas, adaptar. 

D’altra banda, aquests sòls s’ajustaran al que es determina als apartats 2, 4, 5 i 6 de l’article 29 d’aquestes 

Normes urbanístiques. 
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c) En el sòl urbà: 

La franja de sòl qualificada com a Sistema viari Via Blava té una amplada de 3 m i s’identifica en els plànols 

d’ordenació de la sèrie O4. Ordenació detallada del sòl, mitjançant dues línies vermelles amb una franja 

central de color, tal com consta en les llegendes. El color d’aquesta franja central varia segons les situacions 

següents: 

c.1.- Quan la Via Blava discorre per sòl que en el planejament vigent està qualificat de sistema urbanístic 

(viari, espais lliures, equipaments o serveis tècnics), la traça de la Via Blava identifica el recorregut 

d’aquesta, sense majors determinacions que garantir la continuïtat de la Via per aquesta qualificació de 

sòl. En els plànols d’ordenació de la sèrie O4. Ordenació detallada del sòl, les dues línies vermelles que 

delimiten la traça deixen la franja central sense color propi, per tal de veure el color que identifica el 

sistema urbanístic vigent. En el cas que el sistema urbanístic encara no sigui de titularitat pública, la 

qualificació com a Sistema viari Via Blava de la franja de 3 m d’amplada que determina aquest PDU és la 

que legitima la seva expropiació. 

c.2.- Quan la Via Blava discorre per sòl que en el planejament vigent està qualificat com a zona 

urbanística privada que no admet el seu pas, la qualificació com a Sistema viari Via Blava de la franja de 3 

m d’amplada s’identifica en els plànols d’ordenació de la sèrie O4. Ordenació detallada del sòl, mitjançant 

les dues línies vermelles que delimiten la traça amb una franja central de color blanc que comporta el 

canvi de qualificació. La qualificació com a Sistema viari Via Blava de la franja de 3 m d’amplada que 

determina aquest PDU és la que legitima la seva expropiació. 

D’altra banda, els sòls s’ajustaran al que es determina als apartats 2, 3, 4, 5 i 6 de l’article 29 d’aquestes 

Normes urbanístiques. 

6. Respecte de la qualificació compartida de la Via Blava amb altres sistemes vigents en el planejament 

urbanístic, s’identifiquen tres possibles situacions: 

a) En aquells casos en què el traçat de la Via Blava discorri per sòls qualificats com a sistema d’espais lliures, 

codi SV, en tant que es dona la coincidència i compatibilitat de funcions corresponents a dos sistemes 

diferents en un mateix sòl qualificat com a tal, aquests sòls tindran la doble qualificació, prevalent la primera 

sobre la segona, i es considerarà que la doble qualificació no comporta, en cap cas, una pèrdua de zones 

verdes. 

b) En aquells casos en què el traçat de la Via Blava creui per sobre o per sota o discorri paral·lelament a 

infraestructures viàries o ferroviàries els sòls de les quals ja estan qualificats de sistema viari, codi SX, o 

sistema ferroviari, codi SF, prevaldran aquestes qualificacions sobre el que pugui establir aquest PDU en els 

seus plànols d’ordenació. El domini públic i les servituds d’aquestes infraestructures de l’Estat i de la 

Generalitat de Catalunya també prevaldran sobre el que pugui establir aquest PDU. 

c) En aquells casos en què el traçat de la Via Blava creui el domini públic hidràulic o les seves servituds, 

aquestes prevaldran sobre el que pugui establir aquest PDU. 

Aquestes tres situacions s’identifiquen en els plànols d’ordenació de la sèrie O4. Ordenació detallada del sòl, 

deixant la franja central de la Via Blava sense color propi, per tal de veure el color que identifiqui el sistema 

urbanístic vigent. 
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Article 29. Sòls inclosos en sectors de planejament derivat i polígons d’actuació urbanística 

1. Els sòls inclosos en sectors de planejament derivat i polígons d’actuació urbanística pels planejaments 

urbanístics municipals corresponents s’identifiquen en els plànols d’ordenació i es relacionen a continuació: 

 

VIA BLAVA CODI_INE C_SECT_AJT C_SECT_MUC Longitud (m) comentaris

ANOIA

SUD1 Nord oest Jorba 1PPU 92 camí límit sector

PAU-4 camí límit àmbit

PAU-6 camí límit àmbit

08302 Vilanova del Camí Parc del riu Anoia PE7 937 camí límit sector

Pobla de Claramunt, la SUBZ S-3 2PPU 165 camí límit sector

Pobla de Claramunt, la SUBZ S-4 La Rata 3PPU 205 camí límit sector

08292 Vallbona d'Anoia SAU3 3PPU 391 camí central, incompatible

08240 Sant Sadurní d'Anoia Monistrol d'Anoia 5PPU 112 camí creuant sector

08273 Subirats PMU-12. CIATSA 12PMU 187 vial límit sector

Gelida PEp-1 l'Anoia PEp-1 5.405 camí central

Gelida PPa-2. L'estació 10PPU 89 camí límit sector

7.583

CARDENER

Cardona PPI 01. Colònia Manuela 11PPU 262 camí límit sector

Cardona PMU 07. Industrial miner 7PMU 179 vial límit sector

Súria SNU-0 Cal Jover SNU-0 797 camí existent, creuant sector

Súria PE-12. Industrial Pou 4 12PMU 270 camí existent, creuant sector

Súria SAU-6 La Pobla Sud 5PPU 669 camí límit sector per SV

08038 Callús PE2 Horts urbans PE2 271 camí límit sector

08218 Sant Joan de Vilatorrada SUBd-04. Mas Mollet 4PPU 114 camí límit sector

08061 Castellgalí SUD 05. La Fàbrica 9PPU 806 camí per SV prevista

3.368

LLOBREGAT

Guardiola de Berguedà UA III 3PPU 186 camí creuant àmbit, incompatible

Guardiola de Berguedà PP1 El Collet 1PPU 116 camí creuant àmbit, incompatible

Cercs PAU 4 camí límit sector

Cercs PMU 3 116 camí - vial creuant sector

Cercs PEU SNU La Baells PE E 3.884 camí proper a l'embassament

Cercs PAU 3 camí que serà vial

Avià PMU-S1. Colònia La Plana 11PMU 290 vial creuant sector

Avià PMU-S2. Colònia La Plana 12PMU 187 camí per SV

08092 Gironella SUD-5R. Sector vora riu 5PPU 354 camí límit sector

08175 Puig-reig PP3 19PPU 186 camí límit sector

08191 Sallent PE-01 Parc Fluvial PE-01 3.579 camí creuant sector

08140 Navarcles P.E.3 0 camí creuant sector

08182 el Pont de Vilomara i Rocafort PEPMN1 Protecció la Ribera PEPMN1 475 camí creuant sector

08061 Castellgalí SND 01. Entrevies 11PPD 255 camí limit sector

08262 Sant Vicenç de Castellet 03PPU. Pla del Riu - Les Vives 3PPU 529 camí creuant àmbit, incompatible

Castellbell i el Vilar SUD1. Pla del Riu 3PPU 1.115 camí creuant àmbit, incompatible

Castellbell i el Vilar PPU1. Borràs Nord 4PPU 367 vial urbanitzat creuant sector

Monistrol de Montserrat SUD-6 amb PPU aprovat 6PPU 57 traça antic ffcc

Monistrol de Montserrat PE 2 marges llobregat PE2 1.760 camí creuant sector

08076 Esparreguera PMU 05.2 PE Can Sedó 171 connexió passera Sedò amb vial

Olesa de Montserrat PEMU11. Casa Blanca 28PMU 256 sector limita amb C55 (a ampliar)

Olesa de Montserrat PEMU10. Mas de les Aigües 27PMU 327 sector limita amb C55 (a ampliar)

Olesa de Montserrat SUNPs3. Àrea de Serveis 3 17PPD 57 sector limita amb C55

14.267

Jorba

08268

08147

08011

08053

08099

08165

08047

08091

08274

08127

08103
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2. En aquells sòls de la Via Blava que estiguin inclosos dins d’un sector de planejament derivat es considera que 

aquest PDU determina la posició i finalitat de la part del sòl destinat a aquesta qualificació i, per tant, l’adquisició 

del sòl qualificat com a Sistema viari Via Blava podrà portar-se a terme per qualsevol dels procediments previstos 

en la legislació vigent: 

a) per expropiació, tal com es determina en aquest PDU. 

b) per reparcel·lació, en el cas que així es determini pel planejament derivat vigent o mitjançant l’instrument 

de gestió corresponent, en el cas que aquest ja estigui en tràmit. 

3. Tal com consta en l’apartat primer d’aquest article, el PDU afecta diversos polígons d’actuació urbanística 

delimitats pel planejament municipal vigent, en els quals la traça de la Via Blava discorre per sòls que no estan 

qualificats com a sistema viari. En aquests casos caldrà que el planejament general dels municipis afectats 

s’adapti a les previsions del PDU. 

En el cas que la Via Blava afectés altres PAU existents i no identificats en l’apartat primer d’aquest article caldrà 

que, amb posterioritat a l’aprovació del PDU, s’adapti el planejament general a les determinacions d’aquest PDU. 

4. Els sòls expropiats en execució d’aquest PDU i inclosos en un sector de planejament derivat o en un polígon 

d’actuació urbanística continuaran inclosos dins d’aquests sectors o polígons i tindran la consideració de sòls 

aportats, en el moment de l’execució d’aquest mateix sector de planejament o polígon d’actuació urbanística, pel 

sistema de reparcel·lació. 

5. A partir de l’aprovació definitiva d’aquest PDU, els sectors de planejament vigents afectats pel traçat de la Via 

Blava s’hauran d’adaptar al contingut de les determinacions d’aquest document PDU. 

6. En aquells sectors relacionats en aquest article, en els quals estigui prevista o s’hagi executat la Via Blava 

aprofitant un camí que creui l’àmbit dificultant una ordenació racional d’aquests, es podran proposar 

modificacions del traçat determinat per aquest PDU. Aquestes modificacions de traçat no precisaran la 

modificació del PDU, sempre que la nova proposta compleixi amb les condicions funcionals, tècniques i 

d’urbanització establertes en el Títol III d’aquestes Normes urbanístiques. 

Article 30. Sistema viari Via Blava, codi SXvb 

1. La Via Blava definida en aquest PDU és l’itinerari que ressegueix i que recorre l’àmbit territorial que percep els 

rius Llobregat, Anoia i Cardener, tot potenciant la seva dinamització turística i, alhora, establint les condicions que 

han d’emmarcar el seu desenvolupament amb la màxima integració i coherència amb els valors històrics, 

culturals, ambientals i paisatgístics del territori. 

2. Aquests sòls queden qualificats com a sistema general per a la implantació dels recorreguts de vora del riu 

que s’estableixen en aquest PDU. 

3. S’identifica en els plànols d’aquest PDU amb el codi SXvb i correspon, en termes generals, a un camí principal 

per al qual es qualifica una franja d’una amplada que es detalla en l’article 28 d’aquestes Normes. 
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4. El règim d’usos previst per al Sistema viari Via Blava serà, principalment, el de mobilitat lenta de persones i 

bicicletes com a activitat de lleure a la natura. S’admetran altres modalitats de la mobilitat saludable, sempre que 

es justifiqui la seva compatibilitat amb l’ús principal. Es prohibeix la mobilitat mitjançant vehicles de motor, 

excepció feta dels necessaris per al possible manteniment de la Via Blava. Malgrat l’anterior, en els trams en els 

quals la Via Blava discorri per vials, pistes o camins existents es possibilitarà el pas dels vehicles per accedir als 

usos situats a l’entorn de la Via Blava. 

Article 31. Subsistema Via Blava vianants, codi SXvbv 

1. El traçat de la Via Blava especialitzat per a vianants pren el nom de subsistema Via Blava vianants i s’identifica 

en els plànols d’ordenació de la sèrie O3. Qualificació del sòl – Sistemes i subsistemes, amb el codi SXvbv. 

2. Les especificacions d’amplada de la Via Blava vianants seran les que s’estableixen en l’article 28 d’aquestes 

Normes urbanístiques, amb la particularitat que el sòl d’execució tindrà una amplada màxima de 2 m i es 

prioritzarà mantenir com a ferm el terreny natural. 

3. En tot allò no regulat en aquest article s’estarà al mateix que el que s’estableix per al Sistema viari Via Blava 

en l’article 30 d’aquestes Normes urbanístiques. 

Article 32. Subsistema Via Blava bicicletes, codi SXvbb 

1. El traçat de la Via Blava especialitzat per bicicletes pren el nom de subsistema Via Blava bicicletes i s’identifica 

en els plànols d’ordenació de la sèrie O3. Qualificació del sòl – Sistemes i subsistemes, amb el codi SXvbb. 

2. Les especificacions d’amplada de la Via Blava bicicletes seran les que s’estableixen en l’article 28 d’aquestes 

Normes urbanístiques. 

3. En tot allò no regulat en aquest article s’estarà al mateix que el que s’estableix per al Sistema viari Via Blava 

en l’article 30 d’aquestes Normes urbanístiques. 

Article 33. Subsistema Camí Blau, codi SXcb 

1. El subsistema Camí Blau correspon a aquell traçat alternatiu o provisional que es determina en aquest PDU en 

aquells trams en què, pels condicionants topogràfics, no és possible donar compliment, en primera instància, a 

les especificacions tècniques de la Via Blava i que, substancialment, fan referència al pendent màxim de la Via 

Blava. L’opció de delimitar aquest subsistema com a Camí Blau es realitza per garantir la construcció del traçat 

continu dels tres recorreguts vora el riu malgrat que, per qüestions tècniques, hi hagi algun tram de la Via Blava 

en el qual resti ajornada la seva execució per a un temps posterior. 

2. Els Camins Blaus s’identifiquen en els plànols d’ordenació de la sèrie O3. Qualificació del sòl – Sistemes i 

subsistemes, amb el codi SXcb. 
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3. En atenció a l’ús i destí del Camí Blau, segons les diferents modalitats es diferencien els subsistemes 

següents del Camí Blau: 

- Camí Blau vianants, codi SXcbv, destinats als vianants. 

- Camí Blau bicicletes, codi SXcbb, destinats a les bicicletes. 

4. Les especificacions d’amplada del Camí Blau seran les que s’estableixen en l’article 28 d’aquestes Normes 

urbanístiques, amb la particularitat que el sòl d’execució del Camí Blau vianants serà de 2 m i es prioritzarà 

mantenir com a ferm el terreny natural. 

5. En tot allò no regulat en aquest article s’estarà al mateix que el que s’estableix per al Sistema viari Via Blava 

en l’article 30 d’aquestes Normes urbanístiques. 
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TÍTOL III. GESTIÓ I EXECUCIÓ DE LES VIES BLAVES 

CAPÍTOL 1. EXECUCIÓ DE LES VIES BLAVES 

Article 34. Execució de les Vies Blaves 

L’execució d’aquest Pla director urbanístic s’efectuarà a través dels projectes d’urbanització de cadascuna de les 

vies associades als rius (Via Blava del Llobregat, Via Blava del Cardener i Via Blava de l’Anoia), dels àmbits de 

taxació conjunta que es delimiten i dels corresponents projectes d’expropiació que se’n derivin. 

Article 35. Projectes d’urbanització 

1. Els projectes que desenvolupin el PDU (projectes d’urbanització i obres d’urbanització complementària) 

s’ajustaran a les millors prescripcions tècniques, no afectaran el normal funcionament de les infraestructures 

existents (carreteres de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, línies de ferrocarril) i requeriran dels informes i 

autoritzacions preceptius. 

2. Per realitzar les obres d’urbanització que es trobin completament o en part dins del Domini Públic Hidràulic 

caldrà l’autorització d’obres en DPH emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

3. Les determinacions pròpies dels projectes d’urbanització, tant d’obres bàsiques com complementàries, així 

com dels plans especials urbanístics i de les seves modificacions, s’han de tramitar d’acord amb el que estableix 

per a aquestes figures el TRLU. 

4. Els projectes d’urbanització que es derivin d’aquest PDU hauran de: 

a) Donar compliment al marc normatiu general de la normativa ambiental del PDU establert en l’article 41 i en 

la resta del títol IV d’aquestes Normes urbanístiques. 

b) Incloure la restauració dels ecosistemes de ribera, d’acord amb el que es determina en l’article 44 

d’aquestes Normes urbanístiques. 

c) Avaluar el grau de fragmentació dels hàbitats que poden generar les Vies Blaves i adoptar les mesures 

necessàries per prevenir i corregir aquest impacte, tant en el medi terrestre com en el fluvial, d’acord amb 

l’article 46 d’aquestes Normes urbanístiques. 

d) Adoptar les mesures d’adaptació geomorfològica i conservació dels sòls establertes en l’article 51 

d’aquestes Normes urbanístiques. 

e) Incorporar un estudi de gestió dels residus, d’acord amb el que estableix l’apartat 2 de l’article 55 

d’aquestes Normes urbanístiques. 

f) Fonamentar-se en la premissa de la mínima artificialització de l’entorn, donant compliment a l’article 60 

d’aquestes Normes urbanístiques. 

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

Núm. 8248 - 16.10.202031/54 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20283038-2020



g) Incloure una anàlisi que avaluï les afectacions sobre els espais agraris, especialment per garantir que els 

camins existents inclosos en el Sistema viari Via Blava mantindran una amplada suficient per a l’ús de 

vehicles agraris, tenint en compte el previst als articles 10 i 11 de la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais 

agraris. 

h) Detallar les superfícies que s’ocuparan temporalment i valoraran les afectacions que es produeixin per 

l’ocupació de les superfícies previstes i de les possibles superfícies no previstes, si escau. 

i) Incloure un programa de mesures compensatòries que donin compliment al que s’estableix en l’apartat 

Mesures per prevenir, corregir i compensar els efectes negatius sobre el medi, de l’Estudi d’avaluació 

estratègica d’aquest PDU. 

Article 36. Àmbits de taxació conjunta 

1. Per a realitzar l’expropiació dels sòls necessaris per a l’execució de la Via Blava aquest PDU delimita els 

corresponents àmbits de taxació conjunta, que seran adquirits d’acord amb el procediment previst en l’article 107 

del TRLU. 

2. En concret, es delimiten 18 àmbits de taxació conjunta: 4 a la Via Blava de l’Anoia, 4 a la Via Blava del 

Cardener i 10 a la Via Blava del Llobregat. Aquests àmbits venen delimitats en els plànols de gestió de la sèrie 

O7. Àmbits de taxació conjunta, que formen part d’aquest PDU. 

3. En els plànols de gestió de la sèrie O7. Àmbits de taxació conjunta, s’identifica mitjançant dues línies vermelles 

amb una franja central de color el sòl qualificat com a Sistema viari Via Blava inclòs dins de l’àmbit de taxació 

conjunta corresponent i que, segons la classificació urbanística per la que discorre la Via, té amplades i 

característiques diferents: 

a) En el sòl no urbanitzable i en els sectors de sòl urbanitzable. Tal com s’indica en l’article 28 d’aquestes 

NU, la franja de sòl qualificada com a Sistema viari Via Blava té una amplada de 10 m. Dins d’aquesta franja 

s’estarà al següent: 

- les parcel·les que, segons el cadastre, no tenen titularitat pública (camins, carreteres o lleres) 

s’acoloreixen de vermell. 

- aquelles parcel·les que, segons el cadastre, tenen titularitat pública (camins, carreteres o lleres) no 

s’acoloreixen. 

b) En el sòl urbà. Tal com s’indica en l’article 28 d’aquestes NU, la franja de sòl qualificada com a Sistema 

viari Via Blava té una amplada de 3 m. Dins d’aquesta franja s’estarà al següent: 

- les parcel·les urbanes qualificades com a zona urbanística pel planejament vigent s’acoloreixen de 

vermell. 

- les parcel·les qualificades com a sistema urbanístic pel planejament vigent no s’acoloreixen, siguin o no 

de titularitat pública. 
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Article 37. Projectes de taxació conjunta 

1. Els àmbits de taxació conjunta definits per aquest PDU i en el seu cas, amb els ajustaments determinats en 

cadascun dels projectes d’urbanització, seran objecte de la formulació i tramitació dels projectes d’expropiació 

per taxació conjunta, de conformitat amb la legislació urbanística vigent i seguint el procediment establert a 

l’article 107 del TRLU. 

2. En aquells àmbits de taxació conjunta delimitats en sòl no urbanitzable podran alliberar-se de l’expropiació 

aquelles edificacions i instal·lacions de les quals no es requereixi la seva titularitat publica per a l’objecte d’aquest 

PDU. 

Article 38. Fases constructives d’execució 

Els projectes d’urbanització podran definir diversos trams per a l’execució de la Via que es correspondran amb 

les fases constructives corresponents, si fos necessari. La divisió dels trams tindrà la voluntat de generar uns 

traçats que tinguin sentit per ells mateixos, generant la connectivitat entre dos municipis en la majoria dels casos 

i respectant sempre els límits dels àmbits de taxació conjunta definits per aquest PDU. 

CAPÍTOL 2. CONDICIONS FUNCIONALS, TÈCNIQUES I D’URBANITZACIÓ DE LES VIES 

BLAVES 

Article 39. Components de la Via Blava 

1. Atesa la composició per parts de la Via Blava, es poden diferenciar els següents components d’aquesta: 

• Via: es correspon amb el recorregut del camí, a l’espai a recórrer per anar d’un indret a un altre del territori 

fluvial i geogràfic, alhora que permet connectar els àmbits de gaudi dels paisatges i serveis que la Via 

proporciona. Així, la Via és un camí físic que es pot recórrer, però també un itinerari a través d’un relat que 

ens ofereix el testimoni estudiat i informat com a paisatge patrimonial i cultural; i, en conseqüència, també és 

un observatori del temps i del paisatge en evolució dels paratges ambientals, dels assentaments humans i 

dels paisatges al llarg de l’any en els territoris que travessa. 

• Porta: es correspon amb cadascun dels punts d’accés a la Via. Les portes també són elements aglutinadors 

de serveis a les persones que recorrin, de manera integral o per trams, o en les passejades de proximitat a la 

Via. Els serveis es poden agrupar en: serveis per a les persones, serveis a la mobilitat, serveis de seguretat i 

serveis tècnics. En el sentit funcional, la porta inclou un àmbit que va més enllà del pròpiament qualificat com 

a Via Blava i, per tant, les determinacions sobre aquesta que sobrepassen el seu àmbit qualificat cal que 

siguin enteses com a recomanacions del PDU. 

• Node: es correspon amb els encreuaments de la Via amb altres camins històrics, senders de Gran 

Recorregut, rutes turístiques o temàtiques, ja existents o potencialment programables, per tal de facilitar una 

utilització sinèrgica de les infraestructures de passeig i potenciació del territori. 
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2. La Via, la porta o el node no comporten respecte del règim del sistema viari cap diferenciació jurídica i la seva 

classificació en aquesta PDU correspon a una identificació funcional de cadascuna d’aquestes tres parts del 

conjunt del traçat total de la Via Blava. 

3. En qualsevol cas Via, porta i node se situen sempre dins de la franja dels 10 m de sòl qualificat com a Sistema 

viari Via Blava. No obstant l’anterior, en el cas del component “porta” també s’entendrà com a porta de les Vies 

Blaves l’espai funcional més ampli que pugui donar servei per a la mobilitat, la seguretat, els serveis tècnics i que 

estigui situat amb proximitat a la porta de la Via Blava pròpiament esmentada. 

Article 40. Condicions d’ordenació funcional, de construcció i d’urbanització de la Via Blava 

Les condicions que segueixen a continuació són d’aplicació tant per a la Via, com per a les portes i els nodes, 

que s’ajustaran als tipus de determinacions següents: 

1. De geometria, dimensions i materialitat de la Via Blava. 

a) L’amplada del sòl d’execució de la infraestructura de la Via Blava serà, en general, no superior a 3 m, 

llevat d’aquells casos que aquestes Normes urbanístiques determinen. El sòl d’execució de la 

infraestructura, puntualment, podrà disposar d’una major amplada en aquells espais que, per raons 

tècniques o de programa de la construcció de la Via Blava, siguin necessaris (miradors, àrees d’estada, 

zones d’ús intens, etc). 

b) Els pendents de pujada, en el sentit de baixada del riu, seran sempre suaus i limitats a un 6% de 

pendent. S’admetran trams amb pendents superiors, si no passen de 200-300 m. Puntualment s’admetran 

graonades puntuals. 

c) La materialitat de la Via Blava s’executarà preferentment amb materials granulars, de baix cost i 

manteniment senzill, i el ferm a utilitzar s’adequarà a dos condicionants bàsics: el pendent i la inundabilitat 

que incidirà de forma significativa en l’elecció del material, en el sentit que s’exposa a continuació: 

- Per als trams amb pendent inferior al 8% s’empraran preferentment paviments granulars mixtos 

compostos per sauló i tot-u (al 50%). 

- Per als trams amb pendent entre el 8% i el 10%, i fora de la zona inundable, s’empraran 

preferentment paviments granulars mixtos compostos per sauló i tot-u (al 50%). 

- En els trams en els quals el pendent sigui superior al 8-10% es faran servir ferms rígids de formigó 

amb acabaments impresos o texturitzants. 

- En els trams que transcorrin per terrenys inundables es farà servir el mateix tipus de paviment 

granular però estabilitzat, a fi i efecte que resisteixi els esporàdics episodis d’inundació. 
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d) Es tindrà una especial cura en la gestió del drenatge de les aigües de pluja, de manera que aquesta 

aigua sempre serà gestionada fora de la Via Blava mitjançant cunetes, tot evitant que l’aigua hagi de 

passar per sobre, generant contaminació de fins i arrossegaments. Les cunetes de drenatge poden 

disposar de petits espais de retenció en els trams amb major pendent, per irrigar plantacions d’arbrat en 

paral·lel al camí o per a altres usos ambientals (afavorir petites zones humides, abeuradors per a la fauna, 

etc). Hauran de ser prioritàriament amb terres o algun element que permeti la seva naturalització. 

2. Del traçat, suport topogràfic i inundabilitat. 

a) El traçat del sòl d’execució de la Via Blava transcorrerà preferentment per camins existents en la major 

part del seu recorregut. Aquest s’adaptarà, en la mesura del possible, a la configuració d’aquests. 

b) Allà on sigui necessària l’obertura d’un nou camí amb la funcionalitat de Via Blava, cal que s’adaptin a 

l’estructura i caràcter del paisatge del seu entorn. Per això, es valorarà l’estudi i justificació propositiva de 

la geomorfologia i cobertura vegetal del lloc i els aspectes topogràfics, al mateix temps que els possibles 

ajustaments ben ponderats als parcel·laris existents i, en tot cas, sempre tendint a procurar la millora dels 

territoris on s’intervé. 

c) Es prioritzaran aquells traçats que ja utilitzen les infraestructures existents de creuament del riu: guals, 

ponts, passeres i palanques. 

d) La traça ha de garantir l’accessibilitat dels vianants en tot el seu recorregut. Es garantirà, també, 

l’accessibilitat en bicicleta, llevat d’aquells llocs en els quals aquest accés entri en conflicte amb la resta 

de criteris establerts en aquestes Normes urbanístiques, tal com es preveu en el cas dels subsistemes 

previstos en aquest PDU. La garantia de l’accessibilitat en bicicleta no serà obligatòria per als 

subsistemes Via Blava vianants, codi SXvbv i Camí Blau vianants, codi SXcbv d’aquest PDU. 

e) En els casos en què la Via Blava se situï sobre suports topogràfics amb importants desnivells 

transversals s’implementaran els mecanismes projectuals necessaris que minimitzin el moviment de 

terres. Es projectaran amb tècniques de bioenginyeria per a estabilitzar els talussos. 

f) En els trams en què la Via Blava se situï sobre terrenys inundables caldrà tenir en compte aquesta 

variable a l’hora de definir el ferm d’aquests trams. 

3. Control i gestió de l’aigua d’escorrentiu. 

Els projectes que es desenvolupin justificaran el control i gestió dels potencials escorrentius de l’aigua de 

pluja, evitant potencials problemes de contaminació i arrossegaments que aquests puguin tenir respecte 

de la durabilitat i el manteniment de la Via Blava. 
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4. D’accés i d’accessibilitat. 

a) Es potenciarà que la Via Blava fomenti i millori les connexions existents entre poblacions properes. Es 

potenciarà igualment l’accessibilitat a la Via Blava en transport públic i/o col·lectiu, fomentant també l’ús 

dels aparcaments que ja existeixin en les poblacions properes a les portes de la Via, amb la voluntat de 

crear simultaneïtats sinèrgiques, tant per disminuir l’impacte de l’aparcament, com per a ús dels serveis i 

dotacions als pobles. 

b) Les portes garantiran simbòlicament i funcionalment l’accés directe a la Via Blava i seran els principals 

punts d’accés als recorreguts de les tres Vies Blaves. Les portes seran el principal lloc d’informació de la 

Via Blava i disposaran d’elements informatius segons tres escales: una primera a nivell d’assenyalar les 

tres Vies Blaves en el seu conjunt, on s’assenyali de manera clara la posició de la porta de referència; una 

segona indicant exclusivament la totalitat de la Via on s’emplaça la porta, assenyalant els principals 

elements patrimonials i culturals (estàtics i dinàmics) que se situen al llarg d’aquesta; i, finalment, una 

ampliació de l’àrea d’influència funcional on es disposa la porta. En aquest darrer element gràfic 

apareixeran, en detall, els elements i infraestructures de la totalitat del tram (entre porta i porta), així com 

altres elements d’entorn de caràcter significatiu, inclosos els que puguin superar els criteris de distància 

dels 3 km (1,5 i 1,5) respecte de l’eix fluvial. 

c) Les portes a la Via Blava han de tenir garantit l’accés al transport públic (estacions de ferrocarril i/o 

parades d’autobús) a una distància raonable a peu o garantida mitjançant un servei de transport públic o 

solucions col·lectives de transport. 

d) L’accés en vehicle privat haurà de ser un mode complementari buscant llocs d’estacionament 

disponibles, o preveure de nova creació sempre que sigui justificada la seva posició per necessitat o 

sinergia amb altres activitats del territori. 

e) Si es necessita justificadament la construcció d’un aparcament, aquest tindrà una capacitat d’absorció 

de vehicles privats que s’adaptarà a l’estructura del territori, prioritzant l’ús intermodal i l’estacionament de 

vehicles de transport col·lectiu. 

f) En els nodes se senyalitzarà el nom del camí complementari que fa cruïlla amb la Via Blava, així com 

altres elements d’interès (ambientals, patrimonials, culturals, etc) que posin de rellevància la importància 

d’aquell camí. 

5. Urbanístics i de serveis. 

a) La Via Blava ha de ser un element dinamitzador per a la recuperació d’àmbits del territori degradats. 

Això comporta que es tindrà en compte l’efecte que la Via pot tenir i preveure com ha d’integrar-se en els 

projectes de transformació urbanístics en procés. 

b) Les portes han d’aglutinar la informació d’accessos, mode d’accessibilitat, seguretat, accés als 

components d’interès ambiental i/o patrimonial, als serveis pròxims, així com informació dels trams als que 

dona accés: recorreguts previstos, distàncies, dificultat. Aquesta informació serà progressiva a la 

implantació i desplegament de les Vies i estarà coordinada pel potencial òrgan gestor del PDU. 
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c) Es valorarà la presència de serveis complementaris pròxims a la porta que ajudin a la dinamització 

turística i econòmica del territori. Les portes també han de ser punts de promoció de productes de 

proximitat, donant valor a les produccions agrícoles, ramaderes o industrials que configuren el paisatge de 

la Via Blava. 

d) El projecte d’urbanització preveurà l’espai necessari de sòl públic per a l’emplaçament dels contenidors, 

o altres dispositius, per a la recollida selectiva de residus, d’acord amb els criteris municipals que 

s’estableixin al respecte. 

e) Els nodes inclouran la informació d’accessos als llocs d’interès i serveis pròxims a la Via, així com 

informació dels trams a què dona accés: recorreguts previstos, distàncies, àmbits d’interès pròxims a la 

Via Blava, etc. 

f) Els nodes, concentrats al llarg de les tres Vies, faciliten la definició d’una xarxa més àmplia d’itineraris 

que, partint del concepte lineal del recorregut principal, dona entrada a circulacions transversals que 

formen una xarxa de circulacions. 

6. Patrimonials. 

a) La identificació dels elements patrimonials en el marc del PDU vol promoure la col·laboració i la 

participació intermunicipal, a fi i efecte d’evitar la presentació de continguts diferenciats, disseny dels 

elements de senyalització propis o lectures endogàmiques associades a posar en relleu un determinat bé 

patrimonial, de manera exclusiva, sense entendre que forma part del que anomenem àmbit del PDU. Des 

d’aquestes consideracions precedents s’estima convenient establir una imatge gràfica per a la 

senyalització i la identificació dels béns patrimonials, evidentment dins del marc de la que es generi com a 

comuna per a totes les Vies Blaves, acceptant una diferenciació pertinent que expliciti el conjunt dels béns 

i elements constitutius del patrimoni cultural, de manera que la Via Blava ha de ser un mecanisme per 

conservar el valor del paisatge cultural i aprofitar el seu potencial per generar un desenvolupament turístic 

sostenible. 

b) Principalment, tant en els traçats urbans o periurbans de les Vies, es preveurà la possibilitat de situar 

les portes pròximes a creuaments o passos de rutes històriques amb cadascuna de les tres Vies Blaves 

considerades en el marc cultural: Camí de Sant Jaume, Camí Ignasià, Camí de l’Abat Oliba, Via Augusta, 

etc. 

7. Paisatgístics. 

a) Es prioritzaran aquells traçats amb grans visuals o miradors (visibilitat al riu, paisatges fluvials 

característics i altres elements patrimonials) i aquells traçats que afavoreixin la contemplació i gaudi de 

tipologies de paisatge diverses. 

b) Es reforçarà la component comunicativa dels recursos paisatgístics de cada tram (fites visuals i fons 

escènics emblemàtics que es puguin observar, zones on el canvi de paisatge sigui notori, informació dels 

punts de venda directa de productes agrícoles i ramaders que es trobin a una distància raonable de la Via, 

etc). 
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c) Es posaran en valor els elements, les petites singularitats i els espais d’oportunitat de visuals 

paisatgístiques que la Via ofereix: arbres singulars al costat del camí, visuals espacials i privilegiades, 

colònies industrials, patrimoni arquitectònic i aquells altres elements singulars del paisatge existents en el 

traçat de la Via Blava. 

d) Tenint present la senyalització homogènia de la Via Blava, es valorarà com procedir de manera 

diferenciada pel que fa a suports de la senyalització, tipus de calçada, tanques, mobiliari, etc, tenint en 

compte els espais urbans i els espais oberts, evitant la pèrdua del caràcter de cada indret i evitant la 

implementació d’elements de mobiliari urbà en espais oberts. 

e) S’evitarà la destrucció de formacions geològiques fluvials d’interès atès que elles mateixes, així com 

altres elements rellevants del paisatge fluvial, tant individualment com en el seu conjunt, són rellevants del 

valor patrimonial que conforma la identitat de les Vies Blaves. 

8. Ambientals. 

a) Caldrà donar compliment al que es determina en el títol IV d’aquestes Normes urbanístiques. 

b) S’evitaran al màxim les afectacions d’espais de biodiversitat, espais protegits, hàbitats d’interès 

comunitari (HIC), hàbitats amenaçats o d’interès per a la conservació a Catalunya, així com els hàbitats 

d’interès per a les espècies de fauna o flora. 

9. Senyalització de riscos. 

a) Caldrà donar compliment al que es determina en l’article 58 d’aquestes Normes urbanístiques. 

b) Se senyalitzaran convenientment en el traçat de les Vies Blaves i, de manera particular, en les portes 

d’aquestes, els trams que s’identifiquen amb risc d’inundabilitat (amb diferents nivells de risc: molt alt; alt; 

nivell moderat i sense nivell) es relacionen en la sèrie de plànols d’ordenació O6. Riscos. 

10. Mobiliari, senyalització i altres elements de la Via Blava. 

a) S’unificarà el tractament dels elements de seguretat, senyalística, baranes i proteccions, així com altres 

elements del mobiliari, cercant en el conjunt una imatge unitària del projecte de les Vies Blaves. 

b) El node haurà d’estar correctament senyalitzat per garantir la seguretat i la continuació de la ruta. 

c) S’avaluarà la potencial instal·lació d’elements tecnològics que puguin garantir la millor seguretat en tot 

el recorregut de la Via Blava: cobertura continua amb wifi, control fotogràfic d’accés a la Via, etc. 

d) D’acord amb allò establert en l’article 37 de la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres, no es 

podrà instal·lar cap mena de publicitat que sigui visible des de les calçades de les carreteres properes, 

que pugui captar l’atenció dels conductors que circulen per aquestes. 

e) En els trams que discorren per espais amb alguna figura de protecció (PEIN, Xarxa Natura 2000) la 

senyalització de la Via Blava haurà de tenir en compte les determinacions establertes en el Manual de 

Senyalització dels Espais Naturals Protegits de Catalunya. 
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TÍTOL IV. NORMATIVA AMBIENTAL DEL PDU 

CAPÍTOL 1. MARC NORMATIU GENERAL 

Article 41. Marc normatiu general 

1. Els articles normatius que composen aquest Títol IV. Normativa ambiental del PDU són d’aplicació, en general, 

a l’àmbit 1 del PDU pel qual s’estableixen les prescripcions normatives, d’acord amb el que es determina a 

l’article 4 d’aquestes Normes urbanístiques. D’acord amb l’anterior, totes les determinacions i mesures 

contingudes en aquest Títol normatiu ho són a aquest àmbit 1, llevat de quan específicament es faci referència a 

qualsevol dels altres dos àmbit identificats a l’article 4 d’aquestes Normes urbanístiques. 

2. Així mateix, en cadascuna de les fases que es derivin del PDU, com són estudis informatius, projectes 

d’urbanització, avaluació ambiental dels projectes, construcció de les infraestructures i la seva explotació, caldrà 

donar compliment a aquesta normativa ambiental i a les mesures per prevenir, corregir i compensar els efectes 

negatius sobre el medi establertes en el corresponent apartat de l’Estudi ambiental estratègic d’aquest PDU. La 

seva aplicació assegurarà que l’encaix del Pla en el territori serà l’adequat, tot preservant els valors ambientals, 

ecològics i paisatgístics de l’àmbit. 

3. Amb caràcter general, el PDU i els projectes que el desenvolupen es regiran sota el criteri de la jerarquia de 

mitigació dels impactes. Així, la documentació ambiental haurà de contenir les mesures previstes per a prevenir i 

reduir els efectes adversos sobre el medi ambient, i compensar els impactes residuals (article 45.1.e de la Llei 

21/2013, de 9 de desembre). Atesos els principis que motiven la llei, caldrà seguir la jerarquia de mitigació que 

estableix la prioritat següent: (1) prevenir, (2) reduir, (3) corregir, (4) compensar. 

4. Els projectes que derivin del PDU estaran sotmesos a avaluació d’impacte ambiental, d’acord amb la 

normativa vigent. Quan els projectes puguin afectar directament o indirectament els espais Xarxa Natura 2000, 

els documents que es presentin per a l’avaluació d’impacte ambiental hauran d’incloure un apartat específic per a 

l’avaluació de les seves repercussions en el lloc, tenint en compte els objectius de conservació de l’espai (article 

45.1.d, de la Llei 21/2013, de 9 de desembre). En l’elaboració d’aquest apartat es consideraran els criteris de la 

“Guia metodològica d’avaluació d’impacte ambiental a la Xarxa Natura 2000. Criteris utilitzats per la Subdirecció 

General de Biodiversitat i Medi Natural per a la determinació del perjudici a la integritat d’Espais de la Xarxa 

Natura 2000 per afecció a Hàbitats d’interès comunitari”, elaborada pel Ministeri per a la Transició Ecològica. 

5. A més del que es disposa en aquest títol, s’haurà de donar compliment, quan procedeixi, a tota aquella 

normativa de caire ambiental que sigui vigent en el moment de tramitar les actuacions urbanístiques i de 

construcció derivades del desenvolupament del Pla. 
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Article 42. Programa de vigilància ambiental 

1. El seguiment ambiental del PDU desenvoluparà el Programa de Vigilància Ambiental (d’ara endavant, PVA), 

d’acord amb l’establert a l’EAE, que permeti fer una valoració ambiental continuada dels efectes de la Via Blava 

sobre el territori, a fi i efecte de validar periòdicament el correcte funcionament de les potencials mesures 

preventives, correctores i compensatòries plantejades en l’EAE. Caldrà fer especial èmfasi respecte dels efectes 

de la Via Blava sobre les poblacions faunístiques i la seva dinàmica, inclosa la seva mobilitat en la fase de 

construcció i d’ús d’aquesta. 

2. El PVA defineix un conjunt d’indicadors de seguiment específics relacionats amb els aspectes ecològics i 

ambientals més rellevants sobre els quals el Pla pot tenir efectes. En el cas de la fauna, caldrà acordar els 

indicadors amb l’òrgan ambiental, però hauran de ser adequats als grups faunístics als quals s’adrecen i 

preferentment estandarditzats que permetin valorar-ne l’evolució (i que s’acordaran amb l’òrgan ambiental). Es 

realitzaran els mostrejos necessaris anteriorment a l’execució de les obres i periòdicament durant la fase 

d’explotació de la Via Blava. Els resultats obtinguts serviran per establir les mesures adequades per revertir 

impactes negatius significatius, en el cas que es requereixin. 

3. Els càlculs d’indicadors es realitzaran periòdicament cada any durant el període d’aprovació dels projectes 

executius de les Vies Blaves, fins que se n’acabi la fase d’obres, i quedaran integrats dins dels informes periòdics 

de seguiment a partir de l’aprovació del PDU VBB. Un cop entrin en funcionament les Vies Blaves, aquest 

informe passarà a tenir una periodicitat de cada 3 anys. A més, s’elaborarà un informe d’avaluació general als 5 

anys de l’aprovació del Pla. Així, com ja s’ha comentat, cal entendre la funció del seguiment ambiental més com 

una avaluació ambiental continuada que com un mer càlcul d’indicadors. 

4. L’informe de seguiment ambiental haurà d’incorporar: 

- El càlcul dels indicadors que s’estableixen en l’EAE del PDU per a valorar la consecució dels objectius 

ambientals i la incidència de les mesures previstes. 

- Les dificultats o les incidències detectades, així com les experiències d’èxit en el procés de 

desplegament del PDU. 

- L’estat d’execució de les diverses mesures establertes en l’EAE del PDU. 

- La identificació de trams on es produeixen impactes negatius importants (sobre la vegetació, el sòl, els 

cursos d’aigua o la fauna), si n’hi ha. 

- En cas necessari, l’establiment de noves mesures correctores o compensatòries, per tal d’assegurar 

l’assoliment dels objectius fixats, les quals haurà de validar l’òrgan ambiental. En aquests casos, caldrà 

valorar la possibilitat d’establir restriccions o limitacions (per exemple, limitacions del nombre de visitants, 

mides dels grups, reduir la velocitat permesa o prohibir la circulació en bicicleta en determinats trams 

ambientalment sensibles). 

- La programació de les tasques a desenvolupar en l’any següent. 

- La resta de continguts que determini la declaració ambiental estratègica. 
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Aquest informe s’elaborarà fins que es produeixi la revisió del Pla o fins que l’Administració actuant, amb el 

vistiplau de l’òrgan ambiental, consideri que se’n pot modificar la freqüència o que es pot donar per acabat el 

seguiment, pel fet d’haver garantit el compliment dels objectius ambientals establerts. 

6. D’acord amb l’EAE del PDU, els indicadors mínims hauran de formar part de l’informe de seguiment anual. La 

totalitat dels indicadors descrits en l’EAE del PDU formaran part de l’informe de seguiment de cada 3 anys, que 

serà el que s’iniciarà un cop entrin en funcionament les Vies Blaves. 

CAPÍTOL 2. BIODIVERSITAT I CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

Article 43. Accions per a la preservació de la biodiversitat 

1. Els projectes derivats d’aquest PDU es fonamentaran en aquells dissenys que evitin afectacions sobre els 

espais naturals protegits, hàbitats d’interès comunitari, hàbitats amenaçats o d’interès de conservació a 

Catalunya, així com dels hàbitats d’interès per a les espècies, elements de connectivitat ecològica i qualsevol 

element amb valor ambiental, paisatgístic o cultural de l’àmbit. 

2. Per a la fase de projecte del sòl subjecte a l’execució de la Via Blava, tal com es regula a l’article 28 

d’aquestes Normes urbanístiques, s’estarà al següent: 

a) Es respectaran les riberes del riu i els hàbitats associats, ja sigui amb vegetació, arbrats o en els que 

predominin espècies arbustives o herbàcies o d’altra tipologia. 

b) Allà on la traça nova o eixamplada transcorri en el límit entre els hàbitats de ribera i d’altres tipus, es 

valoraran els valors naturals afectats i s’optarà per l’alternativa que tingui un impacte menor. 

c) S’efectuarà el projecte i l’execució de manera que es garanteixin unes afectacions mínimes de peus arboris 

(llevat dels casos on això impliqui una major afectació d’espais riparis, situació en la qual haurà de prevaldre 

la mesura anterior sobre aquesta). 

d) En els casos on la Via hagi de discórrer dins del bosc de ribera o altres formacions pròpies de les riberes, 

la Via Blava s’allunyarà el màxim del riu, tot mantenint com a pantalla protectora de vegetació el bosc de 

ribera, matollar o canyissar entre la Via Blava i el riu, i així contribuir a minimitzar els efectes de soroll i la 

presència humana a l’entorn fluvial. 

e) Per als espais vegetats que es generin o regenerin cal que es consideri com a criteris essencials: que es 

compondran per espècies autòctones i adequades per al tipus de sòl, com també es potenciarà la seva 

diversitat i complexitat estructural, incloent estrats herbacis, estrats arbustius i estrats arboris, amb les seves 

combinacions. 
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3. Per a la fase de les actuacions prèvies a les obres caldrà ajustar-se al que segueix a continuació: 

a) Caldrà una inspecció faunística per part d’un equip especialitzat de l’entorn afectat de les obres, per tal de 

detectar nius o caus d’espècies d’amfibis, rèptils, mamífers o aus que es trobin en la zona prevista per a les 

obres. La inspecció realitzada determinarà, si escau, el potencial trasllat fora de la zona d’obres dels individus 

afectats d’espècies d’amfibis, rèptils, mamífers o aus. En el cas de detectar caus o evidències de la presència 

de la llúdriga, així com d’altres espècies de fauna protegides, caldrà informar i procedir segons indiqui la Sub-

direcció General de Biodiversitat i Medi Natural. 

b) Es minimitzaran les àrees d’ocupació temporal a associades a l’obra, sota el criteri de mínima eliminació de 

vegetació i marcatge de la vegetació que caldrà eliminar. 

c) Aquells elements arboris que calgui moure per desenvolupar el projecte d’urbanització seran trasplantats a 

d’altres indrets de l’àmbit del PDU i integrats ecològicament i paisatgísticament. 

4. Per a la fase de les obres s’haurà de donar compliment a les mesures previstes a l’apartat corresponent de 

l’Estudi ambiental estratègic d’aquest PDU. 

Article 44. Criteris de restauració de riberes 

1. Les actuacions de restauració dels espais de ribera es realitzaran d’acord amb les indicacions recollides als 

manuals de l’ACA següents: “La gestió i recuperació de la vegetació de ribera Guia tècnica per a actuacions en 

riberes” i “Recuperació ambiental d’espais fluvials. Fitxes d’actuacions.” 

2. Els projectes d’urbanització de les Vies Blaves inclouran la restauració dels ecosistemes de ribera en els trams 

on la Via Blava transcorre a menys de 20 m del llit del riu i es detecti que aquests ecosistemes riparis es troben 

degradats. Les actuacions s’inclouran en la fase d’obres en els trams nous i a condicionar, mentre que per als 

existents es faran en un termini de 10 anys. 

3. En la revegetació de l’espai ripari es preveuran les condicions següents: 

a) Les actuacions de revegetació en tot cas s’efectuaran amb espècies autòctones i que s’adeqüin a les 

condicions ecològiques presents, tant les abiòtiques (disponibilitat d’aigua, règim de temperatures, insolació, 

etc) com les biòtiques. 

b) A fi i efecte d’assolir una elevada funcionalitat ecològica de les riberes, s’incrementarà la biodiversitat i la 

complexitat estructural de l’hàbitat, amb més espècies autòctones de ribera i més estrats de vegetació (arbori, 

arbustiu, herbaci). 

c) Queda prohibit l’ús d’espècies exòtiques, especialment les que d’acord amb la normativa vigent tenen 

caràcter d’alta capacitat competitiva i colonitzadora (espècies invasores). 
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Article 45. Criteris de restauració de les zones afectades en ecosistemes no riparis 

1. L’objectiu de la restauració de zones afectades és la restitució de l’ús original del terreny (forestal/rural) per 

evitar fenòmens erosius, la desestabilització de talussos o per integrar paisatgísticament una actuació. 

2. A les àrees a restaurar se seguiran els criteris de restauració ecològica. Per a les tasques de revegetació es 

valorarà, en cada lloc, la conveniència de l’estesa de terra vegetal, la plantació i hidrosembra (considerant les 

espècies que afavoreixin els pol·linitzadors, etc); la utilització de tècniques de bioenginyeria o en general de 

solucions basades en la natura. També es plantejaran mesures adreçades a les espècies de fauna que es vegin 

afectades per l’actuació. 

Article 46. Regulació de la connectivitat ecològica, la permeabilitat i l’efecte de barrera 

1. Els projectes que es derivin d’aquest PDU han de garantir la connectivitat ecològica (tant transversal com 

longitudinal) al llarg de les Vies Blaves. 

2. S’ha de preservar especialment el paper dels espais fluvials com a connectors ecològics, tot preservant la 

seva funcionalitat, minimitzant-hi la fragmentació dels hàbitats, l’efecte barrera i la mortalitat i altres efectes 

desfavorables sobre la fauna. 

3. En l’ordenació i execució de la Via Blava caldrà garantir el manteniment de la integritat física i funcional 

d’aquests connectors ecològics en el marc de la connectivitat territorial i comarcal, contribuint a completar un 

sistema de connectivitat ecològica complex. 

4. Els projectes d’urbanització que es derivin d’aquest PDU hauran d’avaluar els efectes de la fragmentació dels 

hàbitats que pugui generar l’execució del camí, tant en el medi terrestre com en el fluvial, i hauran d’adoptar les 

mesures necessàries per reduir-los. A tal efecte, s’estudiaran els possibles impactes acumulatius i sinèrgics 

negatius, considerant la possible existència d’altres elements amb efecte barrera. En conseqüència, en els 

projectes d’urbanització es buscaran possibilitats de millora dels punts conflictius per a la connectivitat ecològica, 

tot potenciant aquelles actuacions de permeabilització ecològica en aquests espais. 

5. S’establiran mesures correctores, a fi i efecte de disminuir els efectes de les barreres derivades de la 

implementació d’aquest PDU, així com actuacions compensatòries positives per compensar els efectes 

ambientals de les barreres existents i previstes a l’àmbit. En aquest sentit, caldrà assegurar la permeabilitat 

ecològica d’aquelles infraestructures transversals a la llera, com els guals, tal com s’estableix a l’article 63 

d’aquestes Normes urbanístiques. 

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

Núm. 8248 - 16.10.202043/54 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20283038-2020



CAPÍTOL 3. CICLE DE L’AIGUA 

Article 47. Criteris generals respecte del cicle de l’aigua: circulació i infiltració de les aigües 

1. Els projectes derivats d’aquest PDU hauran d’avaluar els efectes sobre el cicle de l’aigua: impermeabilització 

del sòl, modificacions dels pendents, així com la variació del règim d’escorrentius existent de la infiltració d’aigua 

en el sòl al llarg dels camins, a causa de les actuacions directes i de la compactació del sòl causada pel trepig. 

2. La modificació de l’escorrentiu superficial haurà de ser la mínima i, per tant, els projectes abordaran 

activament aquest criteri, assegurant la correcta circulació i infiltració de les aigües pluvials a través de la Via 

Blava. 

3. Caldrà establir mesures tècniques per minimitzar els riscos d’inundació i l’increment de l’escorrentiu superficial, 

promovent el drenatge i la infiltració de l’aigua en el sòl. 

4. Els espais on es prevegin estructures de retenció d’aigua, d’alentiment, o per a l’ús de l’aigua de riu per irrigar 

revegetacions, requereixen d’estudis hidrològics específics. Aquests estudis garantiran que aquestes estructures 

no suposaran una alteració significativa del cicle de l’aigua i/o una pèrdua d’aigua que arriba al riu i que, per tant, 

no podran ocasionar impactes rellevants sobre l’ecologia dels rius, així com per a les poblacions humanes que en 

depenen. 

Article 48. Criteris generals d’estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua 

1. Els espais restaurats o revegetats al llarg de la Via Blava no disposaran de sistemes de reg artificials, per tant, 

hauran d’emprar espècies adaptades als règims hídrics naturals de l’indret. 

2. Per a les potencials necessitats de neteja i manteniment de les Vies Blaves s’haurà d’utilitzar, preferentment, 

aigua procedent de fonts alternatives a la potable. 

Article 49. Mesures concretes en relació amb les obres respecte del cicle de l’aigua 

Els projectes que es derivin del PDU hauran de complir amb les mesures contingudes a l’Estudi ambiental 

estratègic d’aquest PDU, per tal d’evitar l’afectació de les aigües superficials i subterrànies en la fase d’obres. 

CAPÍTOL 4. PAISATGE, SÒL I RESTAURACIÓ ECOLÒGICA 

Article 50. Mesures per a la qualitat paisatgística 

1. Es millorarà l’adaptació a la topografia i a l’entorn natural i paisatgístic en el qual s’insereix la Via Blava. 

2. S’exigirà la integració visual en el paisatge urbà de les instal·lacions i serveis tècnics en superfície. 

3. Es fomentarà, mitjançant plafons informatius, el coneixement i el respecte per part dels usuaris dels valors 

naturals, ambientals i dels serveis ecosistèmics de la zona. 
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Article 51. Mesures d’adaptació geomorfològica i conservació dels sòls 

1. Caldrà desenvolupar aquelles solucions tècniques que permetin minimitzar el consum de sòl amb l’adaptació a 

la topografia del territori i la minimització dels moviments de terres. 

2. Els projectes d’urbanització hauran de preveure el decapatge i preservació de la terra vegetal per ser utilitzada 

posteriorment a les àrees a revegetar o a restaurar. El projecte també ha de considerar la possibilitat d’adequació 

i millora de la terra vegetal mitjançant l’addicció d’adobs minerals i fems orgànics. 

3. Per als talussos de terres permanents el pendent màxim haurà de ser de 3H:2V, a fi i efecte que es garanteixi 

la seva estabilitat a llarg termini, es previngui l’erosió, es faciliti la revegetació i es limitin les pèrdues de sòl. En 

tot cas, caldrà ajustar-se a les prescripcions dels estudis geotècnics. En aquells indrets on no es pugui complir 

aquest criteri (si el pendent dels talussos de terra resultants és > 3H:2V), hauran d’aplicar-se tècniques de 

bioenginyeria en l’estabilització o revegetació de talussos. 

Article 52. Mesures sobre la restauració ecològica 

1. Tenint en compte que ens trobem al medi natural, allà on calgui intervenir sobre la vegetació (àrees de lleure, 

estada, etc) s’haurà de fer amb espècies adequades a l’entorn natural on s’ubica el camí, amb criteris de 

restauració ecològica, i fonamentant-se en solucions basades en la natura. És a dir, en plantejaments que: 

- vetllin pel manteniment de la funcionalitat ecològica de l’àmbit. 

- segueixin la composició pròpia de l’ecosistema, amb espècies autòctones adaptades a les condicions 

bioclimàtiques i edàfiques de la zona. 

- respectin els ritmes dinàmics dels cicles biològics i, per tant, s’automantinguin. 

- potenciïn la generació de serveis ecosistèmics per a les persones. 

2. En tota la Via Blava, les noves plantacions, sembres o implantació de nou d’arbrat es realitzaran amb espècies 

autòctones, i s’exclouran les espècies amb comportament expansiu o invasor. 

3. Es potenciarà la biodiversitat des de la tria de les espècies, efectuant la previsió d’espècies, especialment les 

d’arbres, amb més d’una o de dues espècies. 

4. Es conservaran els peus arboris i conjunts arbrats amb especial valor i més significatius dels sectors, així com 

les masses de vegetació naturals preexistents d’especial interès. 

5. No es permetrà la plantació d’espècies exòtiques dins de l’àmbit. 

6. En els treballs de restauració de les superfícies afectades per les obres es considerarà l’ús d’espècies de flora 

que afavoreixin els pol·linitzadors. Amb aquesta finalitat es prendrà com a referència el document “Mesures per 

afavorir els pol·linitzadors en la restauració ambiental” i les bases cartogràfiques associades disponibles al web 

del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

7. Per al tractament de les possibles malures vegetals que puguin esdevenir plaga cal considerar el cicle biològic 

de l’espècie o grup afectat i l’aplicació del tractament més adient, i sempre donant prioritat als tractaments més 

naturals i biològics davant d’altres agents i compostos. 
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CAPÍTOL 5. QUALITAT ATMOSFÈRICA I EMISSIONS DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 

Article 53. Mesures de minimització de les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle i d’adaptació al canvi 
climàtic 

1. Les possibles activitats que es prevegi organitzar en l’àmbit del PDU hauran de preveure mesures de 

minimització d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (d’ara endavant, GEH) i de mitigació del canvi climàtic. 

2. Per a les actuacions de revegetació es tindran en compte criteris d’adaptació al canvi climàtic. així doncs, no 

s’implantaran espècies que requereixin demandes d’aigua addicionals als aportaments naturals de l’indret, és a 

dir, espècies que necessitin reg, així com es considerarà la seva tolerància a períodes de sequera. 

3. En la tria d’espècies es prioritzaran espècies amb elevades taxes de fixació de CO₂, sempre que aquestes 

siguin autòctones, estiguin ben adaptades a les condicions climàtiques i a la tipologia de sòl present, i s’adeqüin 

a la disponibilitat d’espai. 

4. En les actuacions de revegetació i de restauració es potenciaran les configuracions boscoses, que són les que 

pel seu desenvolupament en alçada, així com la densitat foliar que assoleixen permeten una major fixació neta 

de CO₂ i, a més, representen majors embornals de carboni gràcies a les seves estructures de fusta. 

Article 54. Mesures referides a la qualitat atmosfèrica 

1. No es podrà instal·lar il·luminació artificial al llarg de la Via Blava ni als seus vials d’accés, exceptuant aquells 

trams que transcorrin per espais urbans. Malgrat això, es podrà instal·lar il·luminació artificial quan la Via passi 

per túnels o sota ponts, però mai en trams de sensibilitat alta o molt alta i sempre d’acord amb la legislació vigent 

en matèria de contaminació lluminosa. 

2. Per a la fase d’obres s’haurà de donar compliment a les mesures previstes a l’apartat corresponent de l’Estudi 

ambiental estratègic d’aquest PDU. 

CAPÍTOL 6. MATERIALS I RESIDUS 

Article 55. Criteris generals 

1. S’ordenarà el desenvolupament de l’activitat constructiva quan aquesta calgui, amb l’objectiu de minimitzar els 

impactes associats als materials utilitzats, mitjançant materials i productes de llarga durada, reciclats o reutilitzats 

(principalment els generats dins de la pròpia obra), reutilitzables o reciclables i, en general, materials i productes 

que disposin de distintius de garantia de qualitat ambiental. 

2. Els projectes d’urbanització que es derivin del PDU hauran d’incorporar un estudi de gestió dels residus, que 

prevegi la quantitat de residus que es generaran en tipologia i volum, d’acord amb el Reial decret 105/2008, d’1 

de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. L’estudi inclourà les 

directrius generals per a la correcta gestió dels residus i per incrementar-ne la valorització com a nous materials, 

dins i fora de les obres. 

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

Núm. 8248 - 16.10.202046/54 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20283038-2020



Article 56. Mesures respecte del tipus de materials a emprar en obra, minimització de residus de la 
construcció i bones pràctiques en fase d’obres 

1. La selecció de materials i solucions constructives s’haurà de fonamentar en la minimització de l’impacte 

ambiental al llarg del seu cicle de vida. A tal efecte, caldrà: 

- Prioritzar els productes locals, extrets i/o fabricats a l’entorn proper. 

- Considerar l’energia consumida i les emissions de GEH generades des de l’obtenció de la matèria primera, 

l’elaboració i el transport del material, fins a la seva col·locació. 

- Emprar només aquells materials d’origen natural (fusta, pedra, àrids, etc) que provinguin d’explotacions 

controlades, convenientment legalitzades. 

- Potenciar l’ús de productes amb distintiu de qualitat ambiental i altres acreditacions de gestió sostenible. 

- Tenir en compte amb quina facilitat els materials podrien ser posteriorment reciclats. 

2. Per a la fase d’obres s’haurà de donar compliment a les mesures previstes a l’apartat corresponent de l’Estudi 

ambiental estratègic d’aquest PDU. 

Article 57. Mesures respecte del foment del reciclatge 

S’haurà de fomentar el reciclatge dels residus municipals, d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus, 

de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus. Per tant, es preveuran espais adequats per a la recollida selectiva associats a les portes d’entrada 

que es vincularan a la gestió dels residus de cada municipi. 

CAPÍTOL 7. RISCOS 

Article 58. Riscos en l’àmbit del PDU i en la seva execució 

1. El PDU identifica una sèrie de riscos, associats a la inundabilitat i altres riscos. Els àmbits associats a aquests 

riscos s’identifiquen en els plànols d’ordenació d’aquest PDU i, més concretament, en la sèrie de plànols 

d’ordenació O6. Riscos. 

2. En relació amb el risc d’inundabilitat: 

a) Qualsevol desenvolupament que comporti una modificació de l’ordenació proposada, o en la seva definició 

estigui inclòs en els àmbits delimitats per l’avinguda de 500 anys, haurà d’incorporar un estudi d’avaluació del 

risc d’inundació, segons les directrius establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua (Recomanacions 

tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local. ACA, 2003). 

b) Les autoritzacions per a la realització d’obres, treballs, plantacions, sembres o activitats en les lleres 

públiques o en els espais fluvials subjectes legalment a algun tipus de limitació en la seva destinació o ús, 

s’atorguen de conformitat amb les directrius fixades per l’article 60 del Decret 171/2014, de 23 de desembre, 

d’aprovació del Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. 
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c) Pel que fa al risc d’inundacions, caldrà tenir en compte les consideracions que estableix la IRP/971/2010, 

de 31 de març, per la qual es dona publicitat als criteris per a l’elaboració dels informes referents al control de 

la implantació de nous elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil. Tal com 

estableix aquesta norma, les infraestructures a desenvolupar en qualsevol àmbit afectat per inundacions han 

de preveure en el seu disseny que poden suportar els efectes de les inundacions sense patir danys 

estructurals greus, segons les característiques concretes del perill d’inundació. 

d) Tenint en compte la classificació de la perillositat per risc d’inundació dels diferents trams de la Via Blava 

establerta en els plànols d’ordenació de la sèrie O6. Riscos, del PDU, s’hauran d’aplicar les mesures mínimes 

indicades en el quadre de Classificació, característiques i instruccions per a una utilització amb seguretat, que 

figura en l’Annex 9.1. Identificació dels àmbits de risc per inundabilitat del PDU. 

En concret, pel que fa als trams inundables amb nivell de risc molt alt, caldrà establir un sistema dinàmic 

d’avisos i de control d’accessos que permeti garantir la capacitat d’autoprotecció dels usuaris de la Via Blava 

en situacions de perill o emergència, amb avisos concrets per a les diferents situacions i mecanismes de 

tancament i evacuació d’aquests trams. 

e) En les zones inundables (T500) fora dels nuclis urbans tant sols podrà instal·lar-se aquella senyalització 

imprescindible, no permetent-se cap altre mena de mobiliari (bancs, baranes o d’altres elements) que pugui 

ser arrossegat en una riuada i provocar problemes de taponament aigües avall. 

3. En relació amb el risc geològic: 

a) Els projectes executius a l’hora d’obrir i modificar substancialment els camins hauran d’establir les mesures 

de contenció necessàries, per tal de no incrementar el risc geològic existent, així com hauran de garantir la 

protecció dels usuaris de la Via Blava d’aquest risc. 

4. En relació amb el risc d’incendi, qualsevol actuació, planejament o execució del PDU caldrà considerar que: 

a) En els espais de biodiversitat on s’hagin d’implantar instal·lacions i/o serveis tècnics vinculats amb la 

seguretat de les persones davant riscos, caldrà observar el tractament de la vegetació seguint les 

determinacions pròpies de les franges de protecció d’incendis. 

b) Queda terminantment prohibit en l’àmbit de la Via Blava: 

• Fer foc. Tampoc no es permet l’ús d’aparells de gas o altres combustibles ni fer barbacoes. En són 

excepció els trams intraurbans, on serà d’aplicació la normativa municipal. 

• L’ús de material pirotècnic o altres artefactes que continguin foc que, a més del seu risc d’incendi 

associat, genera uns impactes molt elevats als ecosistemes i a la biodiversitat. En són excepció els trams 

intraurbans, on serà d’aplicació la normativa municipal. 

• Llançar cigarretes a terra o a l’entorn, tant enceses com apagades. 

• Abandonar escombraries o deixalles. 

c) Per a la fase d’obres s’hauran de tenir en compte les mesures preventives previstes en el Decret 64/1995, 

de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
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5. En relació amb el risc associat a establiments que manipulen substàncies perilloses: 

a) No s’ubicaran zones d’estada, de repòs, miradors, plafons informatius o altres elements que convidin a 

aturar-se als usuaris de les Vies Blaves en els trams detectats que se situen dins de les Zones d’indefensió 

envers l’autoprotecció (ZIEA), situades als municipis de Puig-reig, Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet, Olesa 

de Montserrat, Abrera i Martorell. Les ZIEA s’identifiquen en la sèrie de plànols d’ordenació O6. Riscos, 

d’aquest PDU. 

b) Queden restringides en les ZIEA les activitats de pública concurrència, on restaran prohibides aquelles 

activitats destinades a població vulnerable (infants, persones grans, persones amb mobilitat reduïda, etc). 

c) En tot cas, s’hauran de limitar els usos dintre les ZIEA als especificats en la IRP 971/2010. 

d) Qualsevol nova implantació industrial o ampliació d’una existent amb un risc químic associat haurà de 

realitzar un estudi de risc i, en tots els casos, avaluar la incidència sobre l’àmbit del PDU. Les autoritzacions 

per a aquestes activitats, necessàriament i en tots els casos, hauran d’assegurar que no comporten cap risc 

en aquest àmbit. En els casos que escaigui, caldrà donar compliment al Decret 30/2015, de 3 de març, pel 

qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 

d’aquestes mesures. 

6. En relació amb el risc associat al transport de mercaderies perilloses: 

a) No s’ubicaran zones d’estada, de repòs, miradors, plafons informatius o altres elements que convidin a 

aturar-se als usuaris de les Vies Blaves en els trams detectats que se situen dins de les Zones d’indefensió 

(ZIF) determinades pel Pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses 

per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT), és a dir, en trams de les Vies Blaves situats a menys de 

250 m de les infraestructures viàries amb nivell de perill d’accident molt alt. Les ZIF TRANSCAT s’identifiquen 

en la sèrie de plànols d’ordenació O6. Riscos, d’aquest PDU. 

b) Queden restringides en les ZIF les activitats de pública concurrència, on restaran prohibides aquelles 

activitats destinades a població vulnerable (infants, persones grans, persones amb mobilitat reduïda, etc). 

c) En tot cas, s’hauran de limitar els usos dintre les ZIF als especificats en la IRP 971/2010. 

7. En relació amb el risc aeronàutic: 

No s’ubicaran zones d’estada, de repòs, miradors, plafons informatius o altres elements que convidin a aturar-

se als usuaris de les Vies Blaves en els trams detectats que se situen dins de les zones amb una probabilitat 

d’accident aeronàutic superior a l’1%, d’acord amb el Pla especial per a emergències aeronàutiques de 

Catalunya (AEROCAT), ubicades als termes municipals de Sant Fruitós de Bages i d’Òdena. Les zones de 

major probabilitat geogràfica d’impacte, en el cas que es produís un accident aeronàutic segons l’AEROCAT, 

s’identifiquen en la sèrie de plànols d’ordenació O6. Riscos, d’aquest PDU. 

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

Núm. 8248 - 16.10.202049/54 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20283038-2020



CAPÍTOL 8. ELEMENTS DE DISSENY, EXECUCIÓ I MANTENIMENT 

Article 59. Mesures per prevenir, corregir i compensar els efectes negatius sobre el medi 

1. S’estableixen mesures per als trams següents, sens perjudici de les que es puguin preveure en el marc de 

l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes: 

a) Tram de l’antic pont del tren de Cercs al peu de l’embassament de la Baells (tram inclòs dins del Pla de 

conservació de la llúdriga). 

• No eixamplar el corriol existent. 

• Preveure elements que dissuadeixin els vianants i bicicletes de sortir-se del camí, tals com baranes de 

fusta o altres estructures que siguin permeables per a la fauna. 

• Corregir l’impacte de les dues noves estructures a implementar (pont penjant i recuperació del pont del 

tren) sobre l’ecosistema de ribera. 

b) Tram sota la carretera C-16 al Pont de Vilomara i Rocafort (ajocador d’ardeids). 

• Es generaran pantalles arbòries i arbustives denses per augmentar la barrera visual respecte del riu. 

c) Tram per la zona humida de Castellbell i el Vilar. 

• Es generaran pantalles arbòries i arbustives denses per augmentar la barrera visual respecte del riu. 

• S’instal·laran baranes de fusta o altres estructures que siguin permeables per a la fauna, en aquells 

trams del camí que discorrin a 15 m o menys del curs del riu, per dissuadir els usuaris de sortir del camí. 

Article 60. Mínima artificialització de l’entorn 

1. El disseny constructiu de la Via Blava i els seus elements associats s’hauran de fonamentar en la premissa de 

la mínima artificialització de l’entorn. 

2. A tal efecte, per als elements constructius es prioritzaran els materials d’origen natural (principalment fusta, 

també pedra, terres, àrids, etc), que generen menors impactes visuals i menor contaminació de l’entorn. 

3. S’evitarà, sempre que sigui prescindible, la impermeabilització del terreny. 

Article 61. Mesures respecte de l’apaivagament de la pertorbació per freqüentació 

1. Cal efectuar una definició clara dels límits del sòl d’execució de la infraestructura, a fi i efecte de concentrar els 

impactes de la freqüentació sobre la biodiversitat i sobre el sòl (compactació per trepig, pèrdua d’estructura, 

erosió, etc) i de no disseminar-los pels entorns de la Via Blava. 

2. En els espais de sensibilitat ambiental alta o molt alta es podran preveure baranes de fusta o altres estructures 

permeables per a la fauna, per tal de dissuadir vianants i bicicletes de sortir-se de la Via Blava. La seva 

necessitat s’haurà de valorar en els projectes executius corresponents. 
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3. En espais on es prevegi o es constati que, per freqüentació, es poden originar dificultats de convivència entre 

els usuaris de la Via Blava i les persones que utilitzen camins existents, es podran determinar mesures 

constructives o de regulació, amb l’objectiu de permetre un ús segur per part de tots els usuaris de la Via Blava, i 

de no limitar l’activitat de les persones que utilitzen la Via per a activitats agràries o altres activitats. La seva 

necessitat s’haurà de valorar en els projectes executius corresponents. 

Article 62. Mesures de disseny, execució i manteniment de la Via Blava en trams de sensibilitat ambiental 

1. En els trams de sensibilitat ambiental alta o molt alta i els que passin per espais amb alguna figura de 

protecció (PEIN, Xarxa Natura 2000) s’haurà de limitar l’ample del sòl d’execució de la infraestructura a 2 m, 

llevat de quan el camí estigui catalogat com a existent, que es mantindrà l’amplada que tingui. La sensibilitat 

ambiental de l’àmbit s’assenyala en els plànols d’ordenació O5. Sensibilitat ambiental, d’aquest PDU. 

2. Com a mesura general, no s’establiran portes, ni nodes de la Via Blava, que convidin a aturar-se als usuaris en 

trams de sensibilitat alta o molt alta i els que passin per espais amb alguna figura de protecció (PEIN, Xarxa 

Natura 2000). S’admetran exclusivament les portes i els nodes imprescindibles per al correcte funcionament de la 

Via Blava, sempre que se senyalitzi explícitament el nivell de sensibilitat de l’espai en el qual s’emplaça la Via 

Blava. 

3. Es crearan pantalles vegetals o amb fusta, per evitar molèsties a la fauna derivades de la freqüentació en 

aquestes zones més sensibles. 

4. Les actuacions de conservació o de millora de la Via Blava en els trams que discorren per espais amb alguna 

figura de protecció (PEIN, Xarxa Natura 2000, zones humides catalogades) hauran de ser informades, 

preceptivament, per l’òrgan ambiental corresponent. 

Article 63. Mesures de disseny, execució i manteniment dels guals 

1. Els dissenys dels nous guals que creuin algun dels cursos fluvials de l’àmbit hauran d’incloure els estudis 

hidràulics pertinents i seguir els criteris especificats a la guia Recomanacions tècniques per al disseny 

d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial (ACA, 2006). 

2. En relació amb la connectivitat ecològica de la fauna, el disseny dels nous guals haurà de garantir en tot cas 

que es mantenen unes condicions equivalents a les actuals o que es milloren. Caldrà tenir especialment en 

compte els diferents requeriments de tots els grups de fauna vertebrada implicats: peixos, amfibis, rèptils, 

mamífers i aus. 

3. El disseny dels guals que creuin cursos de cabal permanent (rius) es fonamentarà en el criteri de maximitzar la 

mida de llum del pas de l’aigua, tant per garantir el manteniment de la permeabilitat per a la fauna, com per a 

millorar la funcionalitat dels guals i disminuir les seves necessitats de manteniment, evitant que s’obturin amb 

facilitat. Per tant, caldrà buscar solucions constructives que: 

- alliberin totalment el llit del riu quan això sigui possible, o minimitzin el nombre d’estructures (tipus pilars) 

que envaeixin el llit i la seva superfície, quan aquestes siguin estructuralment imprescindibles. 

- prevegin una alçada lliure adequada per a la permeabilitat de la fauna. 
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4. Queden prohibits els guals amb reblert massís que condueixin l’aigua a través de tubs. En el cas d’existir en 

l’àmbit prèviament guals que condueixen l’aigua entubada hauran de ser progressivament substituïts, prioritzant 

el seu reemplaçament en els cursos de cabal permanent. 

5. D’acord amb l’article 15.1.a de la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en 

aigües continentals, en el cas de modificar la cota actual de l’aigua caldria habilitar una escala, un pas o 

qualsevol altre dispositiu que permeti amb eficiència el moviment natural de les espècies de fauna aqüícola del 

medi fluvial. Els connectors de fauna s’hauran de dissenyar d’acord amb els Criteris tècnics per a la instal·lació 

de nous connectors, disponibles al web de l’ACA. 

6. Els paviments dels guals no podran ser de formigó, sinó que hauran de ser paviments tous tipus tot-u, àrids o 

similars, per tal que en el cas que siguin arrossegats per una avinguda, no s’aportin residus de formigó al riu. 

7. A les portes de la Via Blava s’informarà a la ciutadania sobre el paper dels rius per a la fauna, tot recomanant 

creuar els guals en silenci i no restar-hi aturada. 

8. Caldrà dur a terme un manteniment periòdic dels guals per evitar l’obturació de l’espai de pas de l’aigua, fruit 

de l’arrossegament de branques, troncs, materials petris i altres, i així garantir tant el correcte flux de l’aigua com 

la permeabilitat de l’estructura per a la ictiofauna. 

CAPÍTOL 9. GESTIÓ DE L’ÚS PÚBLIC 

Article 64. Definició i model d’ús públic 

1. L’ús públic s’ha de desenvolupar congruentment amb els objectius del Pla i amb el model d’ús públic, i s’ha de 

desenvolupar amb ple respecte als béns públics i privats, els drets i les propietats existents. 

2. En general, l’accés públic a l’àmbit del PDU on aquest estableix prescripcions normatives, s’ha de fer 

respectant les indicacions que puguin establir els organismes competents mitjançant senyalització específica o 

altres mitjans adients, com també evitar l’afecció de les àrees més sensibles de protecció dels hàbitats naturals, 

la fauna i la flora. 

3. Les administracions competents i, en el seu cas l’òrgan gestor del PDU, podran establir determinacions 

complementàries d’ordenació o limitació de l’ús i l’accés públic, per tal de garantir la conservació de la gea, la 

fauna, la flora, la vegetació i el paisatge. 

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

Núm. 8248 - 16.10.202052/54 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20283038-2020



Article 65. Activitats de lleure 

1. Amb caràcter general, per a les activitats de lleure en l’àmbit del Pla s’estableixen les orientacions següents: 

a) S’han d’evitar les activitats d’aventura o similars, encara que no comportin afectació al medi natural o 

instal·lació permanent o temporal. 

b) S’ha d’evitar el desenvolupament de proves o competicions esportives o recreatives terrestres amb 

vehicles, motoritzats o no. 

c) Caldrà evitar l’ús de les Vies Blaves en horari nocturn. Amb aquest objectiu, no es promourà l’ús de la Via 

Blava durant la nit, a l’albada, o al capvespre, ni activitats que puguin generar soroll. 

2. Les proves, competicions esportives i qualsevol altra activitat esportiva, cultural, educativa i/o de lleure 

organitzada i/o comercialitzada admesa que hagi de discórrer totalment o parcialment per l’àmbit del Pla, 

requereix per al seu desenvolupament l’autorització de les administracions competents i, en el seu cas, de l’òrgan 

gestor del PDU. 

3. Queda prohibida l’organització de qualsevol esdeveniment multitudinari en qualsevol època de l’any als espais 

de sensibilitat ambiental molt alta, i als inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural o la Xarxa Natura 2000. 

4. Caldrà elaborar un Pla de gestió integral del camí que inclogui, entre d’altres qüestions: la forma de gestió, la 

regulació de la freqüentació en els trams més sensibles, els procediments per atorgar l’autorització a aquelles 

activitats que, d’acord amb aquestes Normes, en requeriran, l’òrgan i la manera de gestió i manteniment dels 

camins, els mecanismes de finançament per a les mesures de millora ambiental de la Via, etc. 

Article 66. Mesures de control de la pertorbació 

1. La Comissió de seguiment ambiental establirà els indicadors necessaris que garanteixin un monitoratge de la 

mortalitat faunística associada al trepig i als atropellaments en bicicleta. Es determinaran mesures de 

minimització d’impactes, si es detecta una mortalitat rellevant per a alguna espècie i/o tram de Via. 

2. Es farà difusió de bones pràctiques al respecte de l’activitat agrària i de la conservació dels hàbitats i 

s’informarà a la ciutadania sobre el valor i la fragilitat dels ecosistemes fluvials, tot recordant la importància de 

mantenir comportaments cívics i respectuosos amb les espècies i el medi natural. S’inclourà també informació 

que sensibilitzi sobre com evitar la pèrdua de biodiversitat i preservar les espècies amenaçades. 

3. Per als espais inclosos a la Xarxa Natura 2000 caldrà tenir en compte les Directrius per al turisme i el lleure 

incloses a l’Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les 

aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

4. El règim d’infraccions i de sancions per les afeccions sobre la flora i la fauna és el que estableixen la Llei 

42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat, el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, junt amb les normes que la desenvolupen, i la 

normativa en matèria de pesca continental. 
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ALTRES DISPOSICIONS 

Disposició addicional única. Adaptació del planejament urbanístic general al PDU 

El planejament urbanístic vigent en els municipis inclosos dins de l’àmbit d’aquest PDU s’adaptarà a les 

determinacions, directrius i recomanacions d’aquest PDU en el termini màxim de dos anys a comptar de la data 

d’entrada en vigor d’aquest PDU. 

Disposició transitòria única. Caràcter normatiu i vinculant del PDU 

Mentre no s’adapti el planejament general municipal a aquest Pla director, les determinacions d’aquest PDU són 

d’aplicació preferent respecte d’aquelles i tenen caràcter vinculant tant per a les administracions com per als 

particulars. 

Els ajuntaments, el territori dels quals estigui dins de l’àmbit d’aquest PDU, no poden tramitar figures de 

planejament urbanístic, ni instruments de gestió urbanística ni atorgar llicències que contradiguin aquest PDU i 

estan obligats a advertir de manera expressa de la seva existència, vigència i caràcter vinculant de les seves 

determinacions, en respondre a totes aquelles consultes i sol·licituds d’informació urbanística que es formulin. 

Disposició final única. Entrada en vigor 

Aquest Pla director urbanístic Vies Blaves Barcelona entrarà en vigor l’endemà de la publicació de l’acord de la 

seva aprovació definitiva i d’aquestes normes urbanístiques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA

RESOLUCIÓ CLT/2535/2020, de 14 d'octubre, de delegació de competències de la persona titular del
Departament de Cultura en diversos òrgans del Departament.

Mitjançant la Resolució CLT/762/2019, de 19 de març, la persona titular del Departament de Cultura va delegar
diverses competències en diversos òrgans del Departament. Aquesta Resolució va ser parcialment modificada
per la Resolució CLT/1793/2020, de 21 de juliol, per aclarir-ne l'abast.

Per causes sobrevingudes és necessari delegar en la persona titular de la Secretaria General competències que
actualment exerceix la persona titular de la Direcció de Serveis en virtut de la Resolució de delegació
esmentada. Per aquest motiu, s'opta per dictar una nova resolució de delegació de competències de la persona
titular del Departament de Cultura en diversos òrgans del Departament.

De conformitat amb el que disposen l'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del
règim jurídic del sector públic,

 

Resolc:

 

—1 Delegar en la persona titular de la Secretaria General l'exercici de les competències següents:

1.1 En matèria de personal:

a) La resolució d'adaptació de nomenaments del personal funcionari adscrit o que tingui reserva de plaça i
destinació al Departament.

b) Les resolucions d'encàrrec de funcions i acumulació de tasques i la seva revocació.

c) La resolució dels expedients de remoció relatius als càrrecs de comandament i assimilats del Departament.

d) La signatura dels convenis de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes
al Departament.

1.2 En matèria de contractació i gestió econòmica i pressupostària:

a) L'exercici de les facultats que, en matèria de contractació administrativa i privada, la legislació vigent
atribueix a la persona titular del Departament, quan el valor estimat del contracte estigui comprès entre
500,01 euros i 600.000,00 euros.

b) L'exercici de les facultats en matèria d'encàrrecs de gestió, inclosos els encàrrecs a entitats que tenen
atribuïda la condició de mitjà propi o servei tècnic de l'Administració de la Generalitat, a excepció dels que no
poden ser objecte de delegació d'acord amb la normativa vigent, i puguin donar lloc a obligacions de contingut
econòmic quan la despesa sigui igual o inferior a 600.000,00 euros.

c) L'autorització, la disposició i la liquidació del crèdit exigible de les despeses amb un import comprès entre
150.000,01 euros i 600.000,00 euros.

d) La concessió de subvencions i transferències i la revocació de subvencions, així com l'autorització, la
disposició i la liquidació del crèdit exigible, sigui quin en sigui l'import.

e) L'autorització de la devolució de les fiances dipositades a la Caixa General de Dipòsits com a garantia dels
contractes subscrits pel Departament.

f) L'aprovació dels comptes sobre manaments que cal justificar, sens perjudici del que preveu l'apartat 2.

g) Les facultats que atorga la Llei de pressupostos de cada any a la persona titular del Departament en matèria
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de modificacions pressupostàries.

h) La liquidació mensual i el resum anual dels ingressos del Departament de Cultura.

1.3 En matèria processal, de règim de recursos i de revisió dels actes en via administrativa:

a) El requeriment previ a la interposició d'un recurs contenciós administratiu entre administracions públiques.

b) La disposició del compliment de les sentències dictades en els procediments judicials que afectin el
Departament.

c) L'acord de compareixença en els procediments judicials que afectin el Departament.

d) L'autorització prèvia a la interposició d'accions per via judicial per assentir a les demandes i per desistir dels
procediments judicials en curs, llevat dels relatius a expedients administratius en matèria de relacions laborals.

 

—2 Delegar en les persones titulars dels serveis territorials del Departament de Cultura l'exercici de la
competència següent:

L'autorització, disposició i liquidació dels crèdits exigibles de les despeses a càrrec dels crèdits consignats en el
fons de maniobra assignats a cadascun dels serveis territorials del Departament.

 

—3 Deixar sense efecte la Resolució CLT/762/2019, de 19 de març, de delegació de competències de la
persona titular del Departament de Cultura en diversos òrgans del Departament i la Resolució CLT/1793/2020,
de 21 de juliol, de modificació de la Resolució CLT/762/2019.

 

—4 Aquesta Resolució entra en vigor a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

 

Barcelona, 14 d'octubre de 2020

 

Àngels Ponsa i Roca

Consellera de Cultura

 

(20.289.040)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE CULTURA

RESOLUCIÓ CLT/2536/2020, de 14 d'octubre, per la qual es deixa sense efecte parcialment la Resolució
CLT/761/2019, de 19 de març, de delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General
del Departament de Cultura en diversos òrgans del Departament.

Mitjançant la Resolució CLT/761/2019, de 19 de març, la persona titular de la Secretaria General del
Departament de Cultura va delegar diverses competències en diversos òrgans del Departament.

Per causes sobrevingudes és necessari deixar sense efecte la delegació que en virtut de la Resolució
esmentada es va fer en favor de la persona titular de la Direcció de Serveis.

De conformitat amb el que disposen l'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del
règim jurídic del sector públic,

 

Resolc:

 

—1 Deixar sense efecte la delegació de competències en favor de la persona titular de la Direcció de Serveis
que consta a l'apartat 1 de la Resolució CLT/761/2019, de 19 de març.

 

—2 Aquesta Resolució té efectes a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Barcelona, 14 d'octubre de 2020

 

Lluís Baulenas i Cases

Secretari general

 

(20.289.041)

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

Núm. 8248 - 16.10.20201/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20289041-2020



DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ORDRE TSF/174/2020, de 13 d'octubre, del Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de
Catalunya.

La Generalitat de Catalunya té atribuïda la competència exclusiva en matèria de joventut, en virtut de l'article
142 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que inclou, entre altres aspectes, la regulació, la gestió, la
intervenció i la policia administrativa d'activitats i instal·lacions destinades a la joventut. També té, d'acord
amb l'article 134 de l'Estatut d'autonomia, la competència exclusiva en matèria d'esport i lleure.

La Generalitat de Catalunya, des de l'any 1985, regula i exerceix el control sobre les activitats d'educació en el
lleure a Catalunya a fi de garantir-ne la qualitat i la seguretat. Aquesta acció normativa i reguladora és
necessària perquè les activitats esmentades compleixin plenament la seva finalitat educativa i contribueixin al
creixement integral d'infants i joves. Alhora, és una acció normativa que compta amb el suport del sector,
perquè aquest és el primer interessat a oferir unes activitats segures i de qualitat, i també amb el seu
reconeixement, ja que aquest considera la Direcció General de Joventut com la interlocutora principal en
aquesta matèria. Es tracta d'una regulació que es completa amb altres normes del Govern de la Generalitat de
Catalunya sobre la formació de les persones que dirigeixen les activitats (monitors/ores i director/ores
d'educació en el lleure) i sobre les instal·lacions on es duen a terme.

Actualment, la norma amb rang reglamentari que regula aquesta matèria és el Decret 267/2016, de 5 de juliol,
de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. La disposició final segona del
Decret 267/2016, de 5 de juliol, estableix que el Registre Oficial de Professionals d'Educació en el Lleure s'ha
de regular mitjançant una ordre de la persona titular del departament competent en matèria de joventut, al
qual quedarà adscrit.

Aquest Registre Oficial té com a finalitat disposar d'una informació actualitzada i veraç sobre els professionals
de l'educació en el lleure que hi constin inscrits, atès que la inscripció no és obligatòria per exercir l'activitat.

D'altra banda, la creació d'aquest Registre implica modificar algunes característiques del fitxer ja existent a
l'Ordre BSF/274/2014, de 25 d'agost, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter
personal gestionats pel Departament de Benestar Social i Famílies i per determinats ens que en depenen,
anomenat “diplomats d'educació en el lleure infantil i juvenil”. No obstant això, l'entrada en vigor el 28 de
maig de 2018 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, ha
suprimit la necessitat de crear formalment els fitxers i notificar-los al registre de protecció de dades de les
autoritats de control, raó per la qual aquesta Ordre no modifica expressament l'Ordre BSF/274/2014.

De conformitat amb el que preveuen l'Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els
programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i
juvenil; la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, i les normes
que la despleguen per a l'obtenció dels certificats de professionalitat i les qualificacions professionals de
dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil i de direcció i coordinació d'activitats de lleure
educatiu infantil i juvenil, que són equivalents als títols de monitor/a i director/a i habiliten per a l'exercici de la
professió d'educador en el lleure; la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, i el
Decret 68/2009, de 28 d'abril, pel qual es regula el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya;

En el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de
18 anys, s'anomena equip de dirigents al conjunt de persones que intervenen en la realització de les activitats i
la custòdia dels infants participants. Entre les persones que formen part de l'equip de dirigents, s'estableix
l'obligació que hi hagi un percentatge que acrediti una formació homologada, homologació que es garanteix
quan estiguin inscrites en el Registre que es regula en aquesta Ordre. Per aquest motiu, en l'Ordre s'anomena
monitor/a d'educació en el lleure o director/a d'educació en el lleure les persones membres de l'equip de
dirigents que estan inscrites en el Registre a les seccions corresponents.

Finalment, i per facilitar la gestió administrativa i agilitar la inscripció en aquest Registre, el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies encarrega al Departament d'Empresa i Coneixement, mitjançant l'Oficina de
Gestió Empresarial d'acord amb el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i
la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica, la tramitació d'aquesta inscripció seguint les
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previsions que conté aquesta norma.

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

 

Ordeno:

 

Article 1

Creació del Registre

Es crea el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya, adscrit al departament
competent en matèria de joventut.

 

Article 2

Objecte

El Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya té com a objecte la identificació de
les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l'educació en el
lleure, tant de manera voluntària com remunerada.

 

Article 3

Finalitats del Registre

El Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya té les finalitats següents:

a) Disposar d'una informació actualitzada de les persones professionals de l'educació en el lleure que tenen la
titulació adequada per exercir com a tals.

b) Permetre un accés fiable, tant a la ciutadania com a l'administració responsable del seguiment de les
activitats d'educació en el lleure, per saber si una persona té una titulació que l'habilita professionalment per
exercir d'educadora en el lleure.

c) Facilitar el disseny i la implementació de polítiques orientades a la formació dels professionals de l'educació
en el lleure a Catalunya.

 

Article 4

Gestió del Registre

La gestió del Registre correspon a l'òrgan competent en matèria de joventut.

 

Article 5

Estructura del Registre

5.1 El Registre s'estructura en dues seccions:

a) Persones titulades per exercir com a monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil; és a dir,
que poden exercir de persona dirigent com a membre de l'equip de dirigents d'una activitat d'educació en el
lleure en la qual participen menors de 18 anys.

b) Persones titulades per exercir com a director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil; és a dir,
que poden exercir de persona responsable d'una activitat d'educació en el lleure en la qual participen menors
de 18 anys.

5.2 En el Registre hi ha de constar les dades següents:

a) Número d'inscripció.
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b) Data de la inscripció.

c) Dades identificatives de la persona interessada que, com a mínim, han de ser: nom i cognoms, DNI, data de
naixement i gènere.

d) Secció o seccions en les quals està inscrita la persona interessada.

e) Títol que faculta per exercir la professió o, quan no se'n tingui, document d'habilitació, acreditació, validació
o reconeixement, segons correspongui.

f) En el cas de les titulacions expedides per l'organisme competent en matèria de joventut, centre on s'ha
cursat la formació oficial corresponent.

g) Cancel·lació de la inscripció.

5.3 Totes les dades inscrites en el Registre i referents a les persones es recullen, es compilen, s'analitzen i es
presenten desagregades per gènere.

 

Article 6

Dades no incloses en el Registre

6.1 La inscripció en aquest Registre no eximeix ni pressuposa el compliment de l'obligació que estableix l'article
13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de no haver estat condemnat
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual,
l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de
menors, així com per tràfic d'éssers humans.

6.2 La inscripció en el Registre tampoc acredita la inexistència de condemnes que comportin la inhabilitació
temporal per exercir l'activitat professional.

 

Article 7

Titulacions vàlides

Es poden inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya les persones
que tinguin alguna de les titulacions següents:

7.1 En la secció de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil:

a) Diploma de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o
organisme homòleg d'una comunitat autònoma de l'Estat espanyol.

b) Certificat de professionalitat de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

c) Títol de tècnic/a superior en animació sociocultural.

d) Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de
dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

7.2 En la secció de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil:

a) Diploma de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o
organisme homòleg d'una comunitat autònoma de l'Estat espanyol.

b) Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

c) Títol de tècnic/a superior d'animació sociocultural i turística.

d) Títol de tècnic/a superior d'ensenyament i animació socioesportiva.

e) Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de
direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

 

Article 8
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Requisits d'inscripció

8.1 Les persones que s'inscriguin en el Registre han de complir els requisits següents:

a) Tenir 18 anys complerts en el moment de fer la inscripció.

b) En cas d'inscripció en la secció de monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil:

Tenir alguna de les titulacions que preveu l'article 7.1.

Haver fet un mínim de 160 hores de pràctiques com a monitor/a en un centre d'educació en el lleure infantil i
juvenil.

c) En cas d'inscripció en la secció de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil:

Tenir alguna de les titulacions que preveu l'article 7.2.

Haver fet un mínim de 120 hores de pràctiques com a director/a en un centre d'educació en el lleure infantil i
juvenil.

8.2 Les sol·licituds d'inscripció en el Registre han d'aportar la documentació següent:

a) Còpia digitalitzada de la titulació corresponent.

b) En el cas de titulacions que descriuen els apartats 7.1.c), 7.1.d), 7.2.c), 7.2.d) i 7.2.e), còpia digitalitzada
de la certificació de les hores de pràctiques.

c) Declaració responsable en què es confirmi que les còpies digitalitzades corresponen amb l'original i que la
persona sol·licitant compleix els requisits per poder inscriure's en el Registre. L'Administració pot verificar la
conformitat de les dades que s'hi contenen.

 

Article 9

Presentació de la sol·licitud

9.1 La inscripció en el Registre es duu a terme mitjançant la sol·licitud de la persona interessada, excepte en
els casos que es preveuen a l'article 10.1.

9.2 La tramitació de la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya
és electrònica, amb garantia dels principis de disponibilitat, autenticitat, integritat, confidencialitat i conservació
de la informació, i s'habilita, entre altres funcions, per a la recepció i l'enviament de documents dels
procediments i tràmits per als quals s'aprovi la tramitació electrònica.

9.3 El formulari de sol·licitud es pot obtenir al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i a l'apartat
Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat)

El formulari esmentat s'ha de presentar obligatòriament per via electrònica, a través del portal corporatiu de
tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) o de l'apartat Tràmits de la Generalitat de
Catalunya (http://tramits.gencat.cat). Per presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d'un certificat
digital vàlid i vigent, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional tercera.

9.4 La persona interessada pot fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de La meva carpeta de l'apartat
Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

 

Article 10

Procediment d'inscripció

10.1 Un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció amb la documentació que s'indica a l'article 8.2, l'Oficina de Gestió
Empresarial ha de verificar la veracitat de la documentació aportada sobre titulacions i vetllar especialment per
emprar els mecanismes que es preveuen a la disposició addicional segona. Si la documentació presentada és
correcta, es procedirà a fer-ne la inscripció en el Registre. Així mateix, s'ha d'emetre i s'ha de lliurar al
sol·licitant un certificat positiu d'inscripció. Ambdues actuacions s'han d'efectuar en el termini màxim de tres
mesos.

10.2 El venciment del termini màxim establert sense que s'hagi emès ni lliurat el certificat positiu esmentat a
l'apartat anterior permet entendre la sol·licitud desestimada per silenci administratiu. En qualsevol cas, l'Oficina
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de Gestió Empresarial pot requerir el sol·licitant que esmeni la falta o aporti els documents preceptius en el
termini de 10 dies, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva sol·licitud d'acord
amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

10.3 El certificat acreditatiu de la inscripció en el Registre s'ha de lliurar a les persones interessades per
mitjans electrònics, en els termes que recull l'article 41.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

10.4 La tramitació de la inscripció en el Registre és gratuïta.

 

Article 11

Inscripció automàtica

11.1 S'inscriuran d'ofici i de manera automàtica:

a) Les persones que obtinguin el diploma de monitor/a o director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil en
alguna de les escoles reconegudes per l'òrgan competent en matèria de joventut.

b) Les persones que tenen el diploma de monitor/a o director/a que expedeix la Direcció General de Joventut
amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre.

11.2 En els casos d'inscripció automàtica, el número d'inscripció en el Registre correspon amb el que consta al
carnet de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, i el carnet esmentat
tindrà les funcions de certificat d'inscripció.

 

Article 12

Durada, modificació, suspensió i cancel·lació de la inscripció

12.1 La inscripció en el Registre té una durada indefinida.

12.2 La persona inscrita és responsable de mantenir les dades i les condicions en les quals es va emetre el
certificat positiu d'inscripció. Qualsevol modificació o canvi de les dades o condicions inscrites s'ha de
comunicar al Registre en el termini màxim de 15 dies a partir del moment en què s'hagi produït.

12.3 En cas de condemna que comporti la inhabilitació temporal per a l'exercici de la professió d'educador/a en
el lleure, se suspèn temporalment la inscripció, d'acord amb l'abast de la mesura inhabilitant.

12.4 La inscripció s'ha de cancel·lar per les causes següents:

a) Mort de la persona titular.

b) Sol·licitud de la persona titular.

c) Quan es comprovi que la persona inscrita no reuneix els requisits necessaris per a la inscripció, prèvia
audiència a la persona interessada.

d) Declaració de nul·litat o anul·lació de l'acte d'inscripció.

e) Condemna d'inhabilitació definitiva per a l'exercici de la professió.

f) Certificació positiva del Registre central de delinqüents sexuals.

12.5 La persona titular de l'òrgan competent en matèria de joventut ha de dictar una resolució en què ordeni la
cancel·lació de la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya, que
ha de notificar a la persona titular.

 

Article 13

Naturalesa i publicitat del Registre

13.1 El Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya és de caràcter públic i gratuït.

13.2 Qualsevol persona té dret a accedir al Registre, amb la sol·licitud prèvia amb un model normalitzat, en els
termes que estableix l'article 13 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i d'acord amb el que preveu la normativa de
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transparència i accés a la informació pública vigent.

13.3 La publicitat del Registre inclou únicament les dades següents: número d'inscripció en el Registre, secció
en la qual està inscrita, nom i cognoms i quatre xifres del número del document nacional d'identitat o
equivalent, d'acord amb els criteris que s'estableixen en matèria de protecció de dades personals.

13.4 En el formulari de sol·licitud d'inscripció o en qualsevol altre moment, les persones inscrites al Registre
Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya poden oposar-se al fet que les seves dades
d'inscripció siguin públiques. En aquest cas, únicament seran públiques mitjançant una certificació sol·licitada
per la persona inscrita.

 

Article 14

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades, les dades de caràcter personal s'han de tractar d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat
que estableix la normativa sobre protecció de dades.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Per ordre de la persona titular de l'òrgan competent en matèria de joventut, es pot ampliar l'àmbit d'aplicació
del Registre a altres titulacions oficials que puguin sorgir i que es consideri que també habiliten per exercir la
professió.

 

Segona

Els organismes de la Generalitat de Catalunya que expedeixin titulacions que habilitin per a l'exercici de la
professió d'educador en el lleure han d'establir els mecanismes de comunicació interadministrativa necessaris
per simplificar al màxim el tràmit d'inscripció en el Registre a la persona usuària, sobretot per evitar presentar
la documentació que s'estableix als apartats a) i b) de l'article 8.2.

 

Tercera

Per presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d'un certificat digital vàlid i vigent. S'admeten els
sistemes de signatura electrònica avançada i els segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre
fiable de la identitat d'usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica.
Concretament, s'admeten els mecanismes que considera l'apartat 6.2 de l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol,
per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica.

Per a les persones físiques, els mecanismes admesos són els següents:

a) Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci.

b) Administració Oberta de Catalunya.

c) Certificat del DNI electrònic.

d) El mecanisme idCAT-mòbil.

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Com tramitar en línia de l'apartat Tràmits del
web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).
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Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 13 d'octubre de 2020

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

 

(20.288.038)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/2516/2020, de 6 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del
Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria extraordinària
dels ajuts per a la restauració del potencial forestal i per a la xarxa viària per a la gestió dels boscos en
finques de titularitat privada malmesa pel temporal Glòria que es va fer pública mitjançant la Resolució
ARP/1017/2020, d'11 de maig (ref. BDNS 505679).

Atesa la Resolució ARP/965/2020 de 6 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del
Centre de la Propietat Forestal d'aprovació de les bases reguladores dels ajuts per a la restauració del potencial
forestal i per a la xarxa viària per a la gestió dels boscos en finques de titularitat privada per a l'any 2020
malmesa pel temporal Glòria (DOGC núm. 8130, d'11.5.2020), les quals determinen el marc d'aplicació
d'aquests ajuts.

Atesa la Resolució ARP/1017/2020, d'11 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del
Centre de la Propietat Forestal de convocatòria extraordinària dels ajuts per a la restauració del potencial
forestal i per a la xarxa viària per a la gestió dels boscos en finques de titularitat privada malmesa pel temporal
Glòria (DOGC núm. 8134, de 15.5.2020).

Atès que el punt 4 de la Resolució ARP/1017/2020, d'11 de maig, estableix l'import màxim en 500.000 euros,
350.000,00 euros dels quals es van fixar per a la millora de la xarxa viaria forestal, i preveu que aquesta
dotació pugui ser modificada d'acord amb la normativa vigent.

Atès que hi ha la possibilitat de destinar a aquesta convocatòria un import de 113.422,45 euros del pressupost
del Centre de la Propietat Forestal per a l'any 2020.

Ateses aquestes circumstàncies i el nombre elevat de sol·licituds presentades que han estat avaluades
favorablement d'acord amb els criteris que estableixen les bases reguladores i la convocatòria, el Consell
Rector del Centre de la Propietat Forestal ha acordat modificar la dotació pressupostària inicialment prevista
per a la convocatòria d'ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2020,
concretament a les reforestacions.

Atesos els articles 92.4 i 93 c) del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Atès l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal adoptat en la sessió que va tenir lloc el 29 de
setembre de 2020, pel qual es va acordar ampliar la dotació pressupostària de la Resolució ARP/1017/2020,
d'11 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de
convocatòria extraordinària dels ajuts per a la restauració del potencial forestal i per a la xarxa viària per a la
gestió dels boscos en finques de titularitat privada malmesa pel temporal Glòria.

Atès que aquest Acord autoritza el director gerent del Centre de la Propietat Forestal per donar-ne publicitat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

1. Donar publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de 29 de setembre de 2020
d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria extraordinària dels ajuts per a la restauració del
potencial forestal i per a la xarxa viària per a la gestió dels boscos en finques de titularitat privada malmesa pel
temporal Glòria, que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/1017/2020, d'11 de maig (DOGC núm.
8134, de 15.5.2020).

 

2. Ampliar la dotació pressupostària de la convocatòria extraordinària dels ajuts per a la restauració del
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potencial forestal i per a la xarxa viària per a la gestió dels boscos en finques de titularitat privada malmesa pel
temporal Glòria, que inicialment era de 500.000 euros totals, en 113.422,45 euros, i, per tant, la dotació final
passa a ser de 613.422,45 euros. Aquest increment es destina a la xarxa viària per a la gestió dels boscos a
càrrec de les partides 226570D/770000100/000 i 226570D/780000100/000 del pressupost del Centre de la
Propietat Forestal per a l'any 2020, per la qual cosa la distribució de la dotació final és la següent: 463.422,45
euros per a la xarxa viària per a la gestió dels boscos i 150.000,00 euros per a la producció de tòfona.

 

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar de la publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Santa Perpètua de Mogoda, 6 d'octubre de 2020

 

Juan Luis Abián Perruca

Director gerent del Centre de la Propietat Forestal

 

(20.288.041)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/2517/2020, de 9 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts destinats a l'aplicació del
desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya
2014-2020 (operació 19.02.01) corresponents a l'any 2020 (ref. BDNS 528029).

D'acord amb el Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre, relatiu a
l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel
qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament rural de Catalunya
per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de
Catalunya de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'execució C (2015)
5325 final de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d'execució C (2015) 9760 final de 18 de desembre
de 2015, per la Decisió d'execució C (2016) 5998 final de 16 de setembre de 2016, per la Decisió d'execució C
(2017) 5971 final de 25 d'agost de 2017, per la Decisió d'execució C (2018) 2520 final de 20 d'abril de 2018 i
per la Decisió d'execució C (2020) 807 final de 7 de febrer de 2020, preveu dins la mesura 19 corresponent al
Leader l'operació 19.02.01 Ajuts destinats al desenvolupament local participatiu en el marc del Leader.

En el PDR de Catalunya 2014-2020, el Leader s'emmarca en l'objectiu o la prioritat de fomentar el
desenvolupament local de les zones rurals a través de la mesura 19 d'ajut al desenvolupament local
participatiu dins el focus àrea 6B, referida al desenvolupament de les submesures següents: suport a les
despeses preparatòries per a l'elaboració de les estratègies de desenvolupament local, la seva implementació
en forma d'ajuts a projectes, el desenvolupament de projectes de cooperació entre GAL i finalment les
despeses d'animació i funcionament.

El 18 de setembre de 2015, es van signar els convenis de col·laboració i delegació de funcions entre el DARP i
els GAL seleccionats a l'empara de l'Ordre AAM/387/2014, per a l'aplicació del desenvolupament local
participatiu Leader, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020.

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.5 l'exercici de la
competència en matèria de polítiques de desenvolupament del món rural al Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, estableix en l'article 34.1 g) com a funció de la Direcció General de Desenvolupament Rural
planificar les línies d'ajuts a les explotacions agràries i de desenvolupament rural, i també la proposta de
normativa reguladora en aquestes matèries.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport mitjançant la concessió d'ajuts econòmics, d'acord
amb els articles 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Rural i en ús de
les atribucions que m'han estat conferides,

 

RESOLC:

 

-1 Convocar per a l'any 2020 els ajuts destinats al desenvolupament local en l'àmbit territorial Leader, que es
regeixen per l'Ordre ARP/164/2020, de 24 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts
destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) (DOGC núm. 8236, de 29.9.2020).

 

-2 El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 30 de novembre de 2020, inclòs.
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-3 Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 7.666.666,67 euros, tenen caràcter de
cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i són a càrrec de la partida pressupostària
D/770000100/6160/0000 dels pressupostos del DARP per a l'any 2022 amb naturalesa de crèdit plurianual,
dotada amb un import màxim de 4.370.000 euros, cosa que suposa el 57% del finançament d'aquests ajuts.

La resta de finançament, 3.296.666,67 euros, serà a càrrec de la partida pressupostària
D/770000100/6160/0000 del fons FEADER dels pressupostos del DARP per a l'any 2022, cosa que representa
el 43% del finançament d'aquests ajuts.

La concessió dels ajuts queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos del
DARP per a 2022.

 

-4 La Direcció General de Desenvolupament Rural podrà ampliar la dotació pressupostària establerta en
l'apartat 3 segons la disponibilitat pressupostària del DARP i l'import d'ajut de les sol·licituds rebudes per part
dels grups d'acció local en aquesta convocatòria.

 

-5 Els ajuts destinats a empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris no inclosos en
l'annex I del Tractat de funcionament de la UE i les empreses no agroalimentàries se sotmeten al Reglament
(UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

 

-6 La distribució de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria entre els 11 GAL és la següent:

 

Grup d'acció local Leader Dotació (euros)

Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 675.275,11

Associació per al Desenvolupament Integral de la Zona Nord- oriental de Catalunya 668.642,24

Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura 603.169,30

Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp 721.331,08

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya 639.066,17

Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià 583.261,32

Associació Leader de Ponent 763.660,34

Consorci Grup d'Acció Local Noguera - Segrià Nord 642.269,84

Consorci Leader Pirineu Occidental 928.455,55

Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central 776.488,40

Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques 665.047,32

Total DARP + FEADER 7.666.666,67

 

 

La Direcció General de Desenvolupament Rural podrà modificar aquest desglossament segons les disponibilitats
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pressupostàries finals i les necessitats per a cada grup d'acció local, en el marc de la quantia total fixada
establerta en el PDR per al desenvolupament local Leader i en els convenis corresponents.

 

-7 L'òrgan instructor dels expedients d'aquests ajuts és el Servei de Programació i Dinamització Rural.

 

-8 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General
de Desenvolupament Rural.

 

-9 La valoració i l'estudi d'elegibilitat de les sol·licituds d'ajuts, l'efectuarà la comissió d'elegibilitat
corresponent. Aquesta comissió estarà formada, en representació del DARP, per com a mínim un/a
representant del Servei de Programació i Dinamització Rural i pels/per les caps de les oficines comarcals de
l'àmbit territorial corresponent, amb veu i amb vot; i, en representació del grup d'acció local, pel/per la
seu/seva gerent, amb veu però sense vot.

 

-10 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la a la persona sol·licitant d'acord amb l'apartat 12.3
de les bases reguladores és de sis mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació
de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci
administratiu.

 

-11 L'aprovació d'aquest acte implica l'autorització a les unitats administratives per a la comptabilització de la
disposició de crèdit a favor de les persones beneficiàries en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT i
l'autorització per a la comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques derivades que haurà
d'efectuar-se un cop la unitat administrativa competent hagi verificat el compliment de la finalitat de l'objecte
de la subvenció i el compte justificatiu de les despeses elegibles presentades per la persona beneficiària.

 

-12 Contra la resolució del director o la directora general de Desenvolupament Rural, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució,
sense perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què s'exhaureixi
el termini per resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

 

-13 Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a
persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web
http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

 

-14 Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la
Unió Europea relacionats amb les obligacions de les administracions relatives a la gestió i al control i
l'auditoria, i el seguiment i l'avaluació, d'acord amb l'article 117.1 del Reglament (UE) 1306/2013.

A tal efecte, els assisteixen els drets continguts el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte del tractament de dades personals
i la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de
protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals.

 

-15 Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que
estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el
funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de
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19.10.2006).

 

-16 Qualsevol persona que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en
relació amb projectes o operacions finançats amb els ajuts regulats en aquestes bases reguladores podrà posar
els fets esmentats en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de
l'Administració de l'Estat per mitjans electrònics a través del canal habilitat en l'adreça web
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas /denan.aspx, i en els termes que estableix la
Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, que es pot consultar a l'adreça web
http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae /es-ES/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-04-
2017Canaldenuncias.pdf.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant la
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

 

Barcelona, 9 d'octubre de 2020

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

(20.288.042)
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL

RESOLUCIÓ ARP/2518/2020, de 6 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del
Centre de la Propietat Forestal d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts de
minimis per a les reforestacions i producció de tòfona en finques de titularitat privada per a l'any 2020,
que es va fer pública mitjançant la Resolució ARP/847/2020, de 8 d'abril, corresponent a les reforestacions i
producció de tòfona (ref. BDNS 502490).

Atesa l'Ordre ARP/93/2018, de 19 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió
forestal sostenible (DOGC núm. 7655, de 3.07.2018), les quals determinen el marc d'aplicació d'aquests ajuts.

Atesa la Resolució ARP/847/2020, de 8 d'abril, que va fer pública la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal
sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2020, corresponent a les reforestacions i producció de
tòfona (DOGC núm. 8114, de 17.04.2020).

Atès que el punt 3 de la Resolució ARP/847/2020, de 8 d'abril, estableix l'import màxim en 250.000 euros,
150.000 euros dels quals es van fixar per a reforestacions, i preveu que aquesta dotació pugui ser modificada
d'acord amb la normativa vigent.

Atès que existeix la possibilitat de destinar a aquesta convocatòria un import de 150.000 euros del pressupost
del Centre de la Propietat Forestal per a l'any 2020;

Ateses aquestes circumstàncies i el nombre elevat de sol·licituds presentades que han estat avaluades
favorablement d'acord amb els criteris que estableixen les bases reguladores i la convocatòria, el Consell
Rector del Centre de la Propietat Forestal ha acordat modificar la dotació pressupostària inicialment prevista
per a la convocatòria d'ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2020,
concretament a les reforestacions;

Atesos els articles 92.4 i 93.c) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

Atès l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal adoptat en la sessió que va tenir lloc el dia
29 de setembre de 2020, pel qual es va acordar ampliar la dotació pressupostària de la Resolució
ARP/847/2020, de 8 d'abril, que va fer pública la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en
finques de titularitat privada per a l'any 2020, corresponent a les reforestacions i producció de tòfona;

Atès que aquest Acord autoritza el director gerent del Centre de la Propietat Forestal per donar-ne publicitat en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

1. Donar publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, de 29 de setembre de 2020,
d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria dels ajuts de minimis per a les reforestacions i
producció de tòfona en finques de titularitat privada per a l'any 2020, que es va fer pública mitjançant la
Resolució ARP/847/2020, de 8 d'abril (DOGC núm. 8114, de 17.04.2020).

 

2. Ampliar la dotació pressupostària de la convocatòria d'ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de
titularitat privada per a l'any 2020, que inicialment era de 250.000 euros totals, en 150.000 euros i per tant la
dotació final passa a ser de 400.000 euros. Aquest increment es destina a les reforestacions de coníferes i
planifolis a càrrec de les partides 226570D/770000100/000 i 226570D/780000100/000 del pressupost del
Centre de la Propietat Forestal per a l'any 2020, per la qual cosa la distribució de la dotació final és la següent:
300.000 euros per a reforestacions i 100.000 euros per a producció de tòfona.
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Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar des de la publicació
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Santa Perpètua de Mogoda, 6 d'octubre de 2020

 

Juan Luis Abián Perruca

Director gerent del Centre de la Propietat Forestal

 

(20.288.043)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

RESOLUCIÓ PDA/2515/2020, de 13 d'octubre, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants
admeses i excloses de la convocatòria del procés de selecció per proveir 3 places del cos de titulació
superior de la Generalitat de Catalunya, inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica (grup A,
subgrup A1) (núm. de registre de la convocatòria 238).

La Resolució PDA/2507/2019, de 25 de setembre, publicada al DOGC núm. 7977 de 9.10.2019, va aprovar les
bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció per proveir 3 places del cos de titulació superior de
la Generalitat de Catalunya, inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica (grup A, subgrup A1) (núm.
de registre de la convocatòria 238).

La Resolució PDA/3181/2019, de 25 de novembre, publicada al DOGC núm. 8012 de 28.11.2019, va aprovar la
llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés de selecció per proveir 3 places del cos
de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica (grup
A, subgrup A1) (núm. de registre de la convocatòria 238).

De conformitat amb 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 el punt 7 de les bases generals aprovades per la Resolució
GAP/1644/2007, de 28 de maig, procedeix l'aprovació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i
excloses, amb indicació del lloc d'exposició, la data, l'hora i el lloc de realització de la primera prova, i l'ordre
d'actuació de les persones aspirants.

De conformitat amb el que disposa la base específica 11 de la Resolució PDA/2507/2019, de 25 de setembre
abans esmentada, que preveu que les publicacions oficials relatives a la convocatòria es facin al Tauler
d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (e-Tauler).

En ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

—1 Aprovar i fer pública la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria del
procés de selecció per proveir 3 places del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, inspecció de
seguretat nuclear i protecció radiològica (grup A, subgrup A1) (núm. de registre de la convocatòria 238).

 

—2 Fer pública la llista definitiva abans esmentada a través del Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la
Generalitat de Catalunya, e-Tauler http://tauler.gencat.cat/.

Aquesta publicació també es pot consultar en l'apartat Funció Pública del web del Departament de Polítiques
Digitals i Administració Pública (http://politiquesdigitals.gencat.cat/convocatories).

 

—3 Modificar el redactat del darrer paràgraf de la base específica 11 que queda redactat amb el contingut
següent:

“Les persones aspirants han de presentar els seus escrits i la seva documentació preferentment mitjançant el
formulari Presentació d'escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció. El formulari es troba
disponible durant tot el procés i és accessible des del tràmit habilitat per a aquesta convocatòria al web Tràmits
gencat, http://web.gencat.cat/ca/tramits/. Les trameses fetes per aquest portal queden registrades
automàticament en el Registre general electrònic. També ho poden fer en qualsevol dels llocs establerts en
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.”
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—4 L'ordre d'actuació de les persones aspirants s'iniciarà per la primera persona el primer cognom de la qual
comenci per la lletra “E”, de conformitat amb la Resolució PDA/3532/2019, de 17 de desembre (DOGC núm.
8028, de 20.12.2018).

 

—5 La primera prova establerta a la base específica 7.2.1 del procés de selecció esmentat, es realitzarà a la
Direcció General de Funció Pública, carrer del Foc, núm. 57, de Barcelona, el dimarts 24 de novembre de 2020,
d'acord amb la convocatòria següent:

Primer, segon i tercer exercicis (test de coneixements sobre la part general del temari; test de coneixements i
10 preguntes de resposta breu de la part específica del temari):

Hora de convocatòria: 8.30 h

Quart exercici (supòsit pràctic):

Hora de convocatòria: 12.45 h

De conformitat amb el que estableixen les lletres c) i d) d'aquesta base, el tercer i quart exercicis de la primera
prova es realitzaran per escrit sense suport d'ordinador. Per a la realització del quart exercici les persones
aspirants no han de portar material ni documentació en suport paper, atès que l'òrgan convocant els
proporcionarà un ordinador on tindran el suport documental, la calculadora i el full de càlcul necessaris per
realitzar-lo.

 

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 d'aquell en que tingui lloc la seva 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 la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de
l'endemà de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 13 d'octubre de 2020

 

P. d. (Resolució PDA/360/2019, DOGC núm. 7814, de 20.2.2019)

Pilar Sorribas Arenas

Directora general de Funció Pública

 

(20.288.040)
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CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT DE GIRONA

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2020, per la qual es convoca a concurs d'accés una plaça de cossos
docents universitaris (catedràtic/a d'universitat) (promoció interna).

Atès que en data 23 de maig de 2020 es va publicar en el Boletín Oficial de Estado la Resolución de 20 de
mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización
de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/202o, de 14 de marzo.

Atès que l'apartat desè de l'esmentada resolució, deroga la disposició addicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensió dels terminis administratius amb efectes d'1 de juny de
2020.

Vist el que disposa, en matèria de selecció i provisió de places de cossos docents universitaris la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril; el Reial decret
774/2002, de 26 de juliol, pel qual es regula es sistema d'habilitació nacional per l'accés a Cossos Docents
Universitaris i el règim dels concursos d'accés respectius, modificat pels Reials Decrets 338/05, d'1 d'abril, i el
188/2007, de 9 de febrer; el Reial decret 1312/2007, de 5 d'octubre, pel qual s'estableix l'acreditació nacional
per l'accés als cossos docents universitaris, llei 1/2003, de 19 de febrer d'Universitats de Catalunya, el
Reglament per a la selecció de professorat dels cossos docents a la Universitat de Girona, aprovat per acord de
Consell de Govern (sessió número 4/09, de 30.04.2009).

Atès l'apartat segon de la Resolució de 22 de març de 2019, del rector de la Universitat de Girona, per la qual
s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública, de 26 places, de Personal Docent i Investigador, per a l'any 2019 (DOGC
núm. 7846 de 3 d 'abril de 2019). 6 de les quals de cossos docents amb la categoria de Catedràtic
d'Universitat.

Consegüentment, de conformitat amb les competències que m'han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels
Estatuts de la Universitat de Girona (aprovats per ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la
modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre, publicats al
DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011); i en virtut de REIAL DECRET 1065/2017, de 22 de desembre, pel
qual es nomena rector de la Universitat de Girona al senyor Joaquin Salvi Mas (publicat al BOE núm. 316, de
29 de desembre de 2017).

 

RESOLC:

 

Primer.- Convocar el concurs públic per a la provisió d'una plaça de Cossos Docents Universitaris (Catedràtic/a
d'Universitat) mitjançant promoció interna que consta a l'annex 2 d'aquesta Resolució i nomenar als membres
de la respectiva comissió que consten en l'esmentat annex, segons l'acord del Consell de Govern adoptat en la
sessió núm. 7/2020, de 24 de setembre de 2020 i l'acord de la Comissió Delegada de Personal en sessió
9/2020, de 8 d'octubre de 2020.

 

Segon.- Aprovar les bases que regulen aquest concurs i que es relacionen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

Tercer.- Ordenar la publicació d'aquesta Resolució i els seus annexos al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al Butlletí Oficial de l'Estat, així com en el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de la Universitat de
Girona.

 

Quart.- El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a partir del dia següent de la publicació
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de la present convocatòria al BOE.

 

Cinquè.- La sol·licitud s'haurà de formalitzar a través de l'adreça següent:
(https://aserv2.udg.edu/concursosPDI)

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata,
les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del/la rector/a
de la Universitat de Girona en el termini d'un mes 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; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva
publicació, d'acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1de la L1ei 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.

 

Girona, 8 d'octubre de 2020

 

Joaquin Salvi Mas

Rector  

 

 

ANNEX 1

Bases de la convocatòria dels concursos públics per l'accés a places de cossos docents universitaris de la
Universitat de Girona (Catedràtic/a d'Universitat) (Promoció interna).

 

I. Disposicions generals

 

Primera. Règim jurídic

1.1. Els concursos es regiran pel que disposa en matèria de selecció i provisió de places de cossos docents
universitaris la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril; la Llei 7/2007, de 12 d'abril; els Reials Decrets 1312/2007, modificat pel Reial Decret
415/2015, de 29 de maig i 1313/2007, de 5 d'octubre, en els que s'estableix, respectivament l'acreditació
nacional per l'accés als Cossos Docents Universitaris i es regula el règim dels concursos d'accés als mateixos; la
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, així com l'ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel
qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text
íntegre - DOGC núm.5897, de 9 de juny de 2011.

1.2. Així mateix, és d'aplicació a aquests concursos el reglament per a la selecció de professorat dels cossos
docents a la Universitat de Girona, aprovat per acord de Consell de Govern número 4/09 de 30 d'abril de 2009,
així com les bases de la present convocatòria. En allò no previst a les disposicions anteriors s'aplicarà el que
disposi la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

1.3. Als efectes dels respectius concursos, el mes d'agost serà inhàbil, excepte per a la presentació de les
corresponents sol·licituds en el procediment.

 

Segona. Plaça objecte de concurs i comissions de selecció

2.1. Aquesta convocatòria té per objecte la provisió de la plaça que es detalla en l'annex 2 d'aquesta resolució.
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2.2. Respecte a l'esmentat annex, el perfil de la plaça ho és a efectes de la present convocatòria i del procés de
selecció, i no implica cap tipus d'exclusivitat, especialment pel que fa a la docència que pot tenir assignada la
persona candidata.

2.3. El procediment per a la provisió de la plaça serà el de concurs, amb un procés propi i un òrgan de selecció
expressament determinat, la composició del qual es detalla en l'annex 2.

 

Tercera. Requisits per poder participar en els concursos

3.1. Per poder participar en els processos selectius de places de cossos docents universitaris, i poder optar a
presentar-se en aquesta convocatòria, els aspirants hauran de reunir els següents requisits generals d'accés a
la funció Pública (articles 56 i 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic) i en
particular:

a) Amb caràcter general:

a.1. Haver complert setze anys i no superar l'edat de jubilació forçosa establerta per la legislació vigent a la
data de finalització del termini per presentar sol·licituds.

a.2. Tenir la ciutadania d'algun dels estats membres de la Unió Europea o d'algun dels estats als quals, en
virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'estat espanyol, els sigui aplicable
la lliure circulació de treballadors. També poden participar els cònjuges de les persones mencionades, sempre i
quan no estiguin separades de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de 21 anys o
majors d'aquesta edat que visquin al seu càrrec.

a.3. Posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions de la plaça corresponent.

a.4. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions
públiques, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat per
l'exercici de treballs o càrrecs públics o per l'accés al cos o escala de funcionaris. Els aspirants la nacionalitat
dels quals no sigui l'espanyola, hauran d'acreditar, igualment, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinaria
o a cap condemna penal que en el seu estat els impedeixi accedir a la funció pública.

b) Específics:

b.1. D'acord amb el paràgraf segon de l'article 62.2, podran participar els funcionaris de carrera del cos de
Professors/es Titulars d'Universitat que hagin prestat, com a mínim, dos anys de servei efectiu sota
l'esmentada condició. Els funcionaris que participin en aquests concursos hauran d'estar acreditats per al cos
docent de Catedràtic/a d'Universitat de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1312/2007, pel qual
s'estableix l'acreditació nacional per l'accés als cossos docents universitaris.

b.2. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acrediti
la seva homologació o de la credencial de reconeixement per l'exercici de la professió de professor
d'universitat.

b.3. Els requisits, tant generals com específics, s'han de complir el darrer dia de termini de presentació de les
sol·licituds per poder participar en aquesta convocatòria selectiva, en relació a la plaça que hom vulgui proveir,
i mantenir-se fins el moment de la presa de possessió. I s'han de poder acreditar fefaentment en qualsevol
moment del procés selectiu davant els òrgans competents. S'entendrà per òrgans competents a aquest efecte:
la Comissió de selecció, el rector o la rectora i el Servei de Recursos Humans.

 

Quarta. Característiques de les sol·licituds, documents que cal adjuntar i lloc de presentació

4.1. Per poder participar en aquesta convocatòria, i en el procés selectiu de la plaça que és objecte de concurs,
les persones interessades hauran de registrar-se en el següent enllaç: (https://aserv2.udg.edu/concursosPDI)
on es generarà i registrarà la sol·licitud corresponent.

El correu electrònic facilitat a la sol·licitud es podrà utilitzar a efectes de comunicació amb els interessats.

- Per participar en aquesta convocatòria s'ha d'acreditar el pagament de la taxa de 69,25 euros, establerta en
la normativa de Pressupostos de l'any 2020, de la Universitat de Girona. S'haurà de penjar a l'aplicació
(https://aserv2.udg.edu/concursosPDI) la fotocòpia del resguard de la transferència o de l'ingrés al Banc
Sabadell” c.c ES67 0081 7023 6700 01173221 compte restringit del Servei de Recursos Humans. S'exclouran
tots aquells aspirants que no hagin abonat la quantitat abans citada dins el termini habilitat per a la
presentació de sol·licituds, sense concedir cap termini addicional pel seu abonament.
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Bonificacions:

S'estableix una bonificació del 30% (taxa de 48,50 euros) per les persones membres de famílies monoparentals
i de famílies nombroses de categoria general, i una bonificació del 50% (taxa de 34,65 euros) per les persones
membres de famílies nombroses de categoria especial.

En aquests casos s'ha d'acreditar amb la documentació penjant-la a l'aplicació
(https://aserv2.udg.edu/concursosPDI)

Excepcions:

Estaran exemptes les persones en situació de desocupació que no percebin cap prestació econòmica i les que
acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.

En aquests casos s'ha d'acreditar amb la documentació penjant-la a l'aplicació
(https://aserv2.udg.edu/concursosPDI)

4.2. En aquesta mateixa aplicació, les persones interessades hauran de penjar la documentació següent:

- Fotocòpia del DNI pels aspirants que tinguin la nacionalitat espanyola.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i tinguin dret a participar, hauran de presentar fotocòpia
del document que acrediti la seva nacionalitat i, si escau, els documents que acreditin el vincle de parentesc i el
fet de viure a càrrec del nacional d'un altre Estat amb el que tingui dit vincle. Així mateix, hauran de presentar
declaració jurada o promesa d'aquest de no estar separat de dret del seu cònjuge i, en el seu cas, del fet que
l'aspirant viu al seu càrrec. Els documents indicats es presentaran traduïts al castellà o al català.

- Fotocòpia del document que acrediti estar habilitat o acreditat per al cos i àrea de coneixement.

- Full de serveis que acrediti la categoria, data de la presa de possessió i situació administrativa, si escau.

- Document acreditatiu del pagament dels drets d'examen.

 

Cinquena. Termini de presentació de sol·licituds

5.1. El termini màxim de presentació de les sol·licituds i els documents adjunts és de 20 dies naturals a partir
del dia següent de la publicació de la present convocatòria al BOE.

 

Sisena. Llista d'admesos i d'exclosos en el procés selectiu

6.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en els 10 dies naturals següents, el Servei de Recursos
Humans, farà pública la resolució del/la rector/a per la qual s'aprova la relació d'admesos i exclosos
especificant, en el seu cas, les causes d'exclusió, en el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de la Universitat
de Girona.

6.2. Les persones interessades podran presentar al·legacions contra aquesta llista provisional en el termini
màxim de 10 dies naturals a partir del dia següent de la publicació de la mateixa. Les al·legacions s'hauran de
presentar a través de l'aplicació informàtica (https://aserv2.udg.edu/concursosPDI)

En el cas que no es presentin al·legacions, aquesta llista esdevindrà definitiva sense necessitat de dur a terme
la publicació prevista en el numeral tercer d'aquesta base.

6.3. Transcorregut aquest termini, es publicarà la resolució definitiva d'admesos i exclosos en el tauler
d’anuncis de la Seu Electrònica de la Universitat de Girona. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs
en els termes que preveuen els articles 112 i 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

6.4. No es procedirà a la devolució de les taxes quan l'exclusió es produeixi per causes imputables a la persona
interessada.

6.5. Publicada la llista definitiva d'admesos i exclosos, el Servei de Recursos Humans farà arribar al president
de la corresponent Comissió de Selecció tota la documentació referida al concurs.

 

Setena. Organització i funcionament de les Comissions de selecció
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7.1. Les comissions de selecció dels concursos estaran formades per cinc membres titulars i cinc suplents. Tots
ells nomenats pel/la rector/a, a proposta de la Comissió Delegada de Personal, en virtut de les competències
atorgades per l'article 31.1 c) del Reglament de la Comissió Delegada de Personal de la Universitat de Girona.
La composició de les comissions que han de resoldre el concurs de les diferents places objecte d'aquesta
convocatòria consta en l'annex 2 de la present.

7.2. Els membres de les comissions que hauran de jutjar els concursos d'accés a places dels cossos docents
hauran de reunir els requisits fixats a l'article 4 del Reglament per a la selecció de professorat dels cossos
docents de la Universitat de Girona, aprovat per acord de Consell de Govern (sessió número 4/09, de
30.04.2009).

7.3. La Universitat farà públics els currículums dels membres de les Comissions de Selecció al tauler d'anuncis
electrònic de la Seu Electrònica de la Universitat de Girona esmentat anteriorment.

7.4. Dins del termini màxim d'un mes a partir de la data de publicació de la resolució per la que s'aprova la
llista definitiva d'admesos i exclosos, els presidents de les respectives comissions convocaran a la resta de
membres de cada comissió per a la seva constitució, i a les persones candidates per l'acte de presentació i inici
de les proves, assenyalant el dia, hora i lloc de la celebració. Aquesta convocatòria es publicarà en el tauler
d’anuncis de la Seu Electrònica de la Universitat de Girona amb una antelació de 10 dies a la data de la
constitució de la Comissió.

7.5. Perquè la constitució de la Comissió sigui vàlida serà necessària la presència de tots els seus membres. Per
a la resta d'actuacions de la Comissió, es requerirà la presència d'un mínim de 3 membres.

7.6. En l'acte de constitució, la Comissió determinarà els criteris d'assignació dels punts de cada criteri de
valoració, d'acord amb la convocatòria i per tal d'informar degudament als aspirants, la Comissió comunicarà a
l'adreça de correu electrònic que figuri en la sol·licitud de la persona candidata, els criteris d'avaluació en la
mateixa data en que aquests hagin estat acordats.

7.7. Els membres de les Comissions que no formin part del personal docent i investigador de la Universitat de
Girona tindran dret a percebre les despeses de viatge, dietes i assistències de conformitat amb el que disposen
els articles 9, 10 i 27 del Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei.

 

 

II. Procés de selecció

 

Vuitena. Desenvolupament del concurs

8.1. Els concursos d'accés es realitzaran a les instal·lacions de la Universitat de Girona.

8.2. Totes les proves són públiques i tenen caràcter eliminatori. Després de cada prova, cada membre de la
Comissió fa un informe de cada persona candidata a la prova i es procedeix a fer la valoració. La Comissió fa
públic el resultat de la valoració i passen a la següent prova a les persones candidates que obtinguin almenys
la meitat de la puntuació màxima assignada a cada prova. Amb la publicació del resultat de cada prova,
s'indicarà el lloc, data i hora d'inici de la següent prova.

8.3. Per als processos selectius de professorat catedràtic les fases són les següents:

8.3.1. Acte de presentació: Les persones concursants a l'acte de presentació, que és públic, han de lliurar:

a. Historial acadèmic i professional per quintuplicat, i una declaració jurada de la veracitat de l'historial
acadèmic, així com un exemplar de les publicacions.

b. Projecte docent i investigador relatiu a la plaça per quintuplicat. El projecte inclou el pla d'actuació que la
persona candidata es proposa desenvolupar pel que fa a la recerca, que inclourà propostes de configuració
d'equips de recerca i de treball d'aquests, i el pla d'actuació docent relatiu a l'àmbit de coneixement.

En aquest acte la Comissió realitza el sorteig per determinar l'ordre d'actuació de les persones candidates, i
fixa el lloc, data i hora de la primera prova.

8.3.2. Primera prova: consisteix en l'exposició oral de l'historial acadèmic i professional, argumentant
l'adequació al perfil proposat, i l'exposició del projecte docent, durant un temps màxim de 90 minuts.
Seguidament es realitza un debat de la Comissió amb la persona concursant sobre aquells aspectes, durant un
temps màxim de 120 minuts.
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8.3.3. Segona prova: consisteix en l'exposició del pla d'actuació en recerca del projecte investigador, durant un
temps màxim de 90 minuts. Seguidament es realitza un debat amb la Comissió, durant un temps màxim de
120 minuts.

8.4. Durant el procés selectiu, la Comissió pot demanar a les persones candidates l'ampliació de dades,
respecte de qualsevol dels aspectes i documents que siguin necessaris per a la seva valoració.

8.5. En finalitzar el procés selectiu, la Comissió emet la proposta de nomenament, d'acord amb els criteris de
mèrit i capacitat determinats, i aquesta haurà de ser aprovada amb un mínim de tres vots favorables. La
Comissió comunicarà a l'adreça de correu electrònic que figuri en la sol·licitud de la persona candidata, la
proposta de nomenament en la mateixa data en que aquesta s'hagi acordat.

8.6. La Comissió de Selecció no pot proposar el nomenament de més aspirants que el nombre de places que
hagin estat convocades.

8.7. La Comissió de Selecció pot declarar desert el concurs, en els casos en que consideri que els aspirants
participants no assoleixen el nivell de mèrit i capacitat o adequació al perfil exigible.

8.8. Finalitzat el concurs, i dins el termini de 3 dies naturals, el president o presidenta de la Comissió tramet al
Servei de Recursos Humans la proposta motivada de provisió de places, l'expedient del procés selectiu, així
com tota la documentació que hagin presentat les persones que han concursat.

8.9. El temps transcorregut entre la publicació de la convocatòria i la finalització de les actuacions de la
Comissió de Selecció no podrà excedir de 4 mesos.

 

 

III. Nomenament i presa de possessió

 

Novena. Nomenament

- A partir de l'endemà de la publicació de la proposta de provisió de la Comissió de Selecció, persones
candidates proposades, disposaran de 15 dies naturals per presentar, en el registre de la Universitat, escrit
adreçat al Servei de Recursos Humans adjuntant la documentació següent a fi de ser nomenats:

9.1.a) Certificat mèdic oficial que acrediti el que estableix l'apartat tercer a.3 de la present convocatòria.

9.1.b) Declaració de no estar separat/da, per causa d'expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les
administracions públiques, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar
inhabilitat/da per a l'exercici de treballs o càrrecs públics o per a l'accés a cossos o escales de funcionaris.

9.1.c) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitat que preveu la legislació vigent o
exercir, en el termini de presa de possessió, l'opció que preveu l'article 10 de Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

9.2. Els que tinguessin la condició de funcionaris públics de carrera en actiu, estaran exempts de justificar tals
documents i requisits, i hauran de presentar certificació del Ministeri o Organisme del qual depenguin,
acreditatiu de la seva condició de funcionari i quantes circumstàncies constin en el seu full de serveis.

9.3. El/la rector/a, un cop finalitzat el termini anterior i sempre que les persones candidates proposades hagin
presentat la documentació requerida, dictarà resolució de nomenament. El nomenament especificarà la
denominació de la plaça, el cos i l'àrea de coneixement als quals s'adscriu. Els nomenaments seran comunicats
al corresponent Registre a efectes d'atorgament del número de Registre Personal i inscripció als Cossos
respectius, publicats al «Boletín Oficial del Estado», al Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), i es
comunicarà al “Consejo de Universidades”.

 

Desena. Presa de possessió de la plaça

10.1. La persona candidata proposada haurà de prendre possessió de la plaça en el termini màxim de 20 dies a
partir de l'endemà de la data de publicació del seu nomenament en el BOE.

10.2. La persona candidata nomenada no podrà participar en un nou concurs d'accés per a places d'igual
categoria i àrea de coneixement de la mateixa Universitat o d'una altra, fins que no hagin transcorregut dos
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anys des de la data de la seva presa de possessió.

 

 

IV. Accés i custodia de documentació

 

Onzena. Custòdia de la documentació

11.1. El Servei de Recursos Humans i les Comissions de Selecció seran l'òrgan responsable de la custodia de la
documentació referida al concurs d'accés en els diferents moments del procediment de selecció en el qual sigui
competent.

11.2. Els concursants a places que no hagin estat objecte de reclamació podran retirar del Servei de Recursos
Humans la documentació que van presentar en el seu moment, una vegada hagi finalitzat el procediment
selectiu i la resolució definitiva del mateix sigui ferma.

11.3. Els aspirants exclosos del concurs podran retirar del Servei de Recursos Humans la documentació que
van presentar en el seu moment, una vegada transcorregut el termini de 15 dies a comptar des del dia següent
al de la publicació de la resolució d'aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos.

 

 

V. Règim d'impugnacions

 

Dotzena. Reclamacions contra les propostes de les Comissions

12.1. Contra la proposta de la Comissió de Selecció, les persones candidates podran formular reclamació
davant del/de la rector/a de la Universitat, en el termini màxim de 10 dies a partir de la data de publicació de
les esmentades propostes en el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de la Universitat de Girona.

12.2. Admesa a tràmit la reclamació, es suspendran els nomenaments fins a la resolució definitiva.

12.3. La Comissió de Reclamacions, després d'haver escoltat als membres de la Comissió de Selecció del
concurs reclamat i a les persones candidates que hagin participat en aquest, ha de resoldre motivadament les
reclamacions en un termini màxim de 3 mesos. Tanmateix, la Comissió de Reclamacions pot sol·licitar informes
d'especialistes de reconegut prestigi.

12.4. La Comissió de Reclamacions ha de valorar els aspectes purament procedimentals i també ha de valorar
el compliment efectiu per part de la Comissió de Selecció del concurs de la igualtat de condicions de les
persones candidates i dels principis de mèrit i capacitat d'aquests en el procediment del concurs d'accés,
d'acord amb l'article 64.1 de la Llei 4/2007, de 12 d'abril. Examinat l'expedient en els referits termes elevarà la
seva proposta de resolució al/a la rector/a que haurà de resoldre d'acord amb la mateixa tot ratificant o no la
proposta efectuada per la Comissió de Selecció.

12.5. Les resolucions del/de la rector/a exhaureixen la via administrativa i són impugnables davant la
jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant, els interessats podran interposar recurs potestatiu de
reposició contra la resolució rectoral d'acord l'art. 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Tretzena. Règim de recursos

13.1. La present convocatòria així com la resta d'actes podran ser recorreguts davant el/la rector/a de la
Universitat de Girona d'acord amb el que estableix l'art. 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

 

VI. Notificació i publicació dels actes
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Catorzena. Pràctica de la notificació

14.1. Efectuada la publicitat prevista en aquestes bases es tindran per notificats els actes que s'escaiguin a les
persones interessades d'acord amb allò que disposen els articles 42 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

14.2. La publicació a l'espai web indicat no tindrà els efectes legals previstos a l'apartat anterior i únicament es
durà a terme per tal de facilitar la consulta de la informació als aspirants.

 

 

VII. Protecció de dades de caràcter personal

 

Quinzena. Tractament de les dades personals

15.1. Les dades personals que les persones concursants proporcionin mitjançant les sol·licituds s'incorporaran
al fitxer de Gestió del Personal creat, entre altres finalitats, per a l'organització i gestió de convocatòries
d'accés a llocs de treball de la Universitat. Les dades no seran comunicades a altres administracions excepte en
aquells casos pels quals existeixi habilitació legal.

Responsable de tractament: Universitat de Girona.

Finalitat: registrar de persones interessades en treballar a la Universitat, avaluació de mèrits, organització de
les proves, resolució i informació.

Legitimació: consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD) en el marc d'una relació prèvia a la
formalització d'un contracte (relació precontractual) (art. 6.1.b RGPD).

Destinataris: es publicaran dades identificatives per informar i notificar resultats d'acord amb les bases de la
convocatòria.

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al
tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se en primer terme a l'Àrea de Recursos Humans
i de forma general a la Secretaria General de la Universitat.

Es pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
www.udg.edu/ca/protecciodedades.

 

 

 

ANNEX 2

 

Cos: Catedràtic d'Universitat

Referència: CUPI20/03

Tipus de convocatòria: Concurs d'Accés

Nombre de places: UNA

Departament: Biologia

Àrea de coneixement: Genètica

Perfil: Docència: Genètica humana dels estudis conduents al Grau de Biologia

Recerca: Diversitat genètica en poblacions naturals d'organismes marins explotats

a) Historial acadèmic i professional (Mèrits docents, Mèrits de recerca i transferència del coneixement, i Mèrits
de gestió). 30 punts
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b) Adequació del projecte docent i investigador a les necessitats explicitades a la convocatòria i exposició oral
de la primera prova i aspectes debatuts amb la Comissió. 40 punts

c) Coneixements i capacitats docents posades de manifest en la segona prova en el cas de concurs a Titular
d'Universitat. 0 punts

d) Coneixements i capacitats de recerca posats de manifest en la segona prova en el cas de concurs a
Catedràtic d'Universitat i en la tercera prova en el cas de Titular d'Universitat. En la segona prova dels
concursos de Catedràtic d'Universitat a més dels criteris anteriors s'haurà de tenir en compte la capacitat de
lideratge de grups i projectes de recerca de futur. 30 punts

 

Composició de la Comissió de Selecció

 

President/a Titular PLA ZANUY CARLES CU UNIVERSITAT DE GIRONA

Secretari/a Titular GARCIA BERTHOU EMILI CU UNIVERSITAT DE GIRONA

Vocal Primer Titular MARCOS DAUDER RICARDO CU UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Vocal Segon Titular VILANOVA
BRUGUES

MARIA CU UNIVERSITAT DE GIRONA

Vocal Tercer Titular GOMEZ LOPEZ CRISANTO CU UNIVERSITAT DE GIRONA

President/a Suplent GARCIA GIL LIBRADO JESUS CU UNIVERSITAT DE GIRONA

Secretari/a Suplent DE QUINTANA POU FRANCISCO JAVIER CU UNIVERSITAT DE GIRONA

Vocal Primer
Suplent

NAVEIRA FACHAL HORACIO CU UNIVERSITAT DE LA CORUNYA

Vocal Segon Suplent SALADO MARTIN VICTORIA DE LOS ANGELES CU UNIVERSITAT DE GIRONA

Vocal Tercer Suplent CASADEVALL MASO MARGARIDA CU UNIVERSITAT DE GIRONA

 

(20.282.101)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE SALUT

ANUNCI de notificació en procediment de citació a termini d'interessats en relació amb la liquidació de
taxes.

En virtut del que disposa l'article 112.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es fa públic
que, havent-se intentat dues vegades la notificació als interessats que figuren a l'annex d'aquest Anunci
relativa a la liquidació de taxes, sense que s'hagi pogut dur a terme per causes no imputables a
l'Administració, per mitjà d'aquest Anunci se'ls notifica que cal que compareguin en el lloc que s'indica a
l'annex, personalment o mitjançant els seus representants degudament acreditats, en el termini de quinze dies
naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci al DOGC, amb l'advertiment que, en cas
contrari, la notificació es considerarà produïda l'endemà del darrer dia assenyalat per comparèixer-hi.

 

Lleida, 28 de setembre de 2020

 

Maria Mercedes Bieto Masip

Subdirectora del Servei Regional a Lleida i Alt Pirineu i Aran

 

 

Annex

 

Òrgan de tramitació i lloc de compareixença: Servei d'Administració i Suport Territorial a Lleida i Alt Pirineu i
Aran, avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2.

 

Concepte: Taxa per autorització, anotacions o registres administratius, així com per activitats de control
sanitari, en matèria de protecció de la salut, efectuats a indústries, establiments, serveis, laboratoris,
productes i altres activitats relacionades.

 

Núm. de liquidació NIF/CIF/NIE

2000237 H17488883

2000238 H17488883

2014448 B25785296

2049464 B25824392

2064437 78097283R

2068491 43744756K

2069289 43727443G

2075169 52175563V
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2079979 B25536277

2086677 B25029489

2087691 B25793365

2087778 J25780792

2087817 B25825514

2091165 J25820945

2092333 X4084421N

2093343 49380044X

2096025 X2061910Y

2097927 G43332394

2098031 J25821455

2100039 41076879Y

2104435 X3265008C

2105426 X8709990M

2111527 78068603W

2119236 Y1630294E

2120825 B14933618

2122936 H25224403

2130373 43727443G

2139458 X8043672C

2146872 B25821828

2178856 B25009945

2181840 B25533290

2185494 J25844655

2197985 X9242939K

2200596 43718725A

 

(20.282.103)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2473/2020, de 4 de setembre, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental BAAD070063 de l’empresa SEAT, SA, d’una activitat de fabricació d’automòbils,
instal·lacions per al tractament de superfícies de metalls i plàstics i instal·lacions de combustió, al terme
municipal de Martorell (exp. B1CNS190805).

Dades de l'expedient

Núm. d'expedient: B1CNS190805.

Unitat que tramita: Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d'Activitats.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Data d'inici de l'expedient: 16 de desembre de 2019.

Annex Llei 20/2009: I.1.

Apartat: 1.1/3.21/12.2.

Epígraf RDL 1/2016: 1.1, 2.6 i 10.1.

IDQA: 1183.

Descripció de l'activitat: instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes, amb
la utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-
los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una
capacitat de consum superior a 150 kg de dissolvent per hora o superior a 200 tones per any amb una
superfície superior a 500 metres quadrats.

Coordenades: X= 408392,4 i Y= 4595300,7.

Ubicació: terme municipal de Martorell.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta en
annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

-1 Considerar com a no substancial les modificacions comunicades per l'empresa SEAT, SA, consistents en la
incorporació de un nou model en el procés de fabricació que obliga a l'ampliació d'alguns dels tallers i
modificacions en la línia de pintura i altres, i incorporar-les el 30 de juliol de 2008, atorgada a l'empresa SEAT,
SA, amb número d'expedient BAAD070063.

 

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada
Llei 20/2009, del 4 de desembre.

 

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat, apartat
autoritzacions ambientals http://mediambient.gencat.cat/pcca, com també a les dependències de les Oficines
de Gestió Ambiental Unificada i l'Oficina de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament de Territori
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i Sostenibilitat, i a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

 

Barcelona, 4 de setembre de 2020

 

P. d. (Resolució TES/335/2019, de 13 de febrer, DOGC núm. 7812, de 18.2.2019)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

 

(20.282.003)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2474/2020, de 4 de setembre, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental TA20080003 de l’empresa Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA, d’una activitat de
centre de tractament fisicoquímic de residus perillosos i no perillosos, valorització i centre de transferència
de residus, al terme municipal de la Canonja (exp. T1CNS190168).

Dades de l'expedient

Núm. d'expedient: T1CNS190168.

Unitat que tramita: Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d'Activitats.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Data d'inici de l'expedient: 6 d'agost de 2019.

Annex Llei 20/2009: 1.1.

Apartat: 10.

Subapartat: 10.1.

Epígraf RDL 1/2016: 5.1.

IDQA: 2858.

Descripció de l'activitat: instal·lacions per a l'eliminació de residus perillosos amb una capacitat fins a 10 tones
per dia i gestió de residus perillosos i no perillosos.

Coordenades UTM: X= 347123 i Y= 4552777.

Ubicació: terme municipal de la Canonja.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta en
annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

-1 Considerar com a no substancial les modificacions comunicades per l'empresa Ecológica Ibérica y
Mediterránea, SA, consistents en diverses modificacions i incorporacions en les seves línies de tractament de
residus i incorporar-les a l'autorització ambiental de de 2 de juny de 2009, atorgada a l'empresa Integració i
Gestió de Residus, SL, actualment Ecológica Ibérica y Mediterránea, SA, amb número d'expedient TA20080003.
No es considera procedent valorar com a modificació no substancial la comunicació relativa al no funcionament
puntual de l'etapa de centrifugació de la línia de recuperació d'hidrocarburs que impediria que el focus F1,
Centrifugació, amb número de registre B-35167-P sigui mesurat a l'abril de 2020 atès que no fa referència a
cap canvi d'instal·lació, processos, ni funcionament de l'activitat.

 

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada
Llei 20/2009, del 4 de desembre.

 

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
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Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat, apartat
autoritzacions ambientals http://mediambient.gencat.cat/pcca, i a les dependències de les Oficines de Gestió
Ambiental Unificada i de l'Oficina de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament de Territori i
Sostenibilitat, i de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

 

Barcelona, 4 de setembre de 2020

 

P. d. (Resolució TES/335/2019, de 13 de febrer, DOGC núm. 7812, de 18.2.2019)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

 

(20.282.004)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2475/2020, de 4 de setembre, per la qual es considera no substancial la modificació
comunicada per l’empresa Alier, SA, d’una activitat de fabricació de paper, al terme municipal de Rosselló
(exp. L1CNS180443).

Dades de l'expedient

Núm. d'expedient: L1CNS180443.

Unitat que tramita: Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d'Activitats.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Data d'inici de l'expedient: 6 de setembre de 2018.

Annex Llei 20/2009: I.1.

Apartat: 9.2.

Epígraf RDL 1/2016: 6.1.b.

IDQA: 1389.

Descripció de l'activitat: instal·lacions industrials per a la fabricació de paper i cartró, amb capacitat de
producció de més de 20 tones per dia.

Ubicació: terme municipal de Rosselló.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta en
annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009).

 

Resolc:

 

-1 Considerar com a no substancial la modificació comunicada per l'empresa Alier, SA, consistent en un
increment en les quantitats màximes de residus generats per l'activitat, amb número d'expedient
L1CNS180443. Aquesta consideració es motiva d'acord amb la descripció del canvi i l'avaluació que assenyala
la proposta de resolució annexa.

 

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada
Llei 20/2009, del 4 de desembre.

 

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat, apartat
autoritzacions ambientals http://mediambient.gencat.cat/pcca i a les dependències de les Oficines de Gestió
Ambiental Unificada i de l'Oficina de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament de Territori i
Sostenibilitat i de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

 

Barcelona, 4 de setembre de 2020
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P. d. (Resolució TES/335/2019, de 13 de febrer, DOGC núm. 7812, de 18.2.2019)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

 

(20.282.005)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2476/2020, de 15 de setembre, per la qual es considera no substancial la modificació de
l’autorització ambiental G1RP140041 atorgada a l’empresa Sarval Bio-Industries, SLU, abans Sysfeed, SLU,
per a l’activitat de transformació de productes carnis ubicada al terme municipal de Sant Joan les Fonts
(exp. G1CNS200031).

Dades de l'expedient

Núm. de sol·licitud: G1CNS200031.

Unitat que tramita: Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d'Activitats.

Tipus d'expedient: modificació no substancial.

Data d'inici de l'expedient: 13 de maig de 2020.

Annex Llei 20/2009: I.1.

Apartat: 11.

Subapartat: 11.3.

Epígraf RDL 1/2016: 9.1.

IDQA: 345.

Descripció de l'activitat: instal·lacions per a l'eliminació o l'aprofitament de canals o restes d'animals, amb una
capacitat de tractament superior a 10 tones per dia.

Coordenades: X= 462400 i Y= 4671850.

Ubicació: Pla de Begudà, s/n, terme municipal de Sant Joan les Fonts.

Atesa la Proposta de resolució de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que s'adjunta en
annex, i d'acord amb l'article 59 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, (DOGC núm. 5524, d'11.12.2009),

 

Resolc:

 

-1 Considerar com a no substancial la modificació comunicada per l'empresa Sarval Bio-Industries, SLU,
consistent en la instal·lació  de 16 noves sitges de 32 tones cada una per l'emmagatzematge de producte
acabat de diferent qualitat, i d'una barrejadora per homogeneïtzació del producte acabat.

 

-2 Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'article 30.1 de l'esmentada
Llei 20/2009, del 4 de desembre.

 

-3 Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat, apartat
autoritzacions ambientals http://mediambient.gencat.cat/pcca i a les dependències de les Oficines de Gestió
Ambiental Unificada i de l'Oficina de Medi Ambient dels Serveis Territorials del Departament de Territori i
Sostenibilitat i de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.
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Barcelona, 15 de setembre de 2020

 

P. d. (Resolució TES/335/2019, de 13 de febrer, DOGC núm. 7812, de 18.2.2019)

Marta Subirà i Roca

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat

 

(20.282.007)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2478/2020, de 6 d’octubre, per la qual es fan públiques la composició dels tribunals
qualificadors i el lloc i l’hora de realització de les proves de la sisena convocatòria de l’any 2020 per
obtenir el certificat d’aptitud professional per a l’exercici de l’activitat de conductor i conductora
professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera.

La Direcció General del Transport Terrestre, mitjançant la Resolució PTO/3367/2009, de 26 de novembre
(DOGC núm. 5520, de 4.12.2009), va establir les condicions per a la convocatòria de les proves per a
l'obtenció del certificat d'aptitud professional per a l'exercici de l'activitat de conductor i conductora
professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera.

En compliment de l'article 4.1 de la Resolució esmentada, mitjançant la Resolució TES/3342/2019, de 3 de
desembre (DOGC núm. 8002, de 12.12.2019), la Direcció General de Transports i Mobilitat va fixar, pel que fa
a les proves de les diferents convocatòries de l'any 2020, els terminis per a la presentació de les sol·licituds per
concórrer a les proves, l'adreça per realitzar la inscripció telemàtica i les dates de realització de les proves

Davant el fet que aquestes proves es realitzaran en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19,
s'haurà de donar compliment a les mesures establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la
qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la
contenció de la infecció per SARS-CoV-2, a fi de garantir que el seu desenvolupament es produeix dins el
compliment més estricte de les mesures adoptades al respecte, especialment aquelles destinades al
desenvolupament d'activitats en espais tancats i amb la participació d'una alta densitat de persones.

Atès que cal fixar la composició dels tribunals qualificadors de les proves i el lloc i hora de realització dels
exercicis corresponents a cada convocatòria,

 

Resolc:

 

Article 1

Realització de les proves de la sisena convocatòria de l'any 2020

Les proves de la sisena convocatòria de l'any 2020 per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional, es faran
en el lloc, data i a l'hora que s'indiquen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

Article 2

Tribunals qualificadors de la sisena convocatòria de l'any 2020

2.1 La composició dels tribunals qualificadors de les proves corresponents a la sisena convocatòria de l'any
2020 és la que figura a l'annex 2.

2.2 D'acord amb el que estableix l'article 23 del Decret 138/2008, de 8 de juliol (DOGC núm. 5170, de
10.7.2008), les persones membres del tribunal, així com, si s'escau, els col·laboradors tècnics, administratius i
de serveis del tribunal, tenen dret a la percepció d'assistències en les quanties que estableix la normativa
vigent.

 

Article 3

Mesures específiques de prevenció sanitària

3.1 Les persones aspirants s'han d'abstenir de presentar-se a les proves si es troben en algun dels supòsits
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següents:

a) Si la persona ha estat diagnosticada amb la COVID-19 i no ha rebut l'alta mèdica.

b) Si la persona es troba malament, especialment si mostra símptomes associats amb la COVID-19.

c) Si la persona ha rebut indicacions de seguir una quarantena.

3.2 Les persones aspirants hauran de presentar-se al lloc de celebració de les proves proveïdes de mascareta.
L'incompliment d'aquesta mesura comportarà la impossibilitat de la realització de les proves.

3.3 Sense perjudici del que es determina al paràgraf anterior, no estan obligades a l'ús de mascareta les
persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es puguin veure agreujades per la
utilització de la mascareta. Aquesta circumstancia s'ha d'acreditar mitjançant l'informe mèdic corresponent.

3.4 Les persones aspirants hauran de portar el seu propi bolígraf amb tinta de color negre, així com líquid
corrector.

3.5 Les persones aspirants hauran de seguir en tot moment les indicacions de les persones membres del
tribunal, de les persones membres dels equips de coordinació i vigilància, així com també les indicacions que
figurin en els elements de senyalització disposats a l'efecte en la instal·lació.

3.6 Les proves es realitzaran seguint les indicacions de les autoritats sanitàries en matèria de prevenció del
contagi per la COVID-19, pel que fa al distanciament interpersonal i l'ús de mascareta.

 

Barcelona, 6 d'octubre de 2020

 

David Saldoni de Tena

Director general de Transports i Mobilitat

 

 

Annex 1

 

-1 Lloc de realització de les proves de la segona convocatòria de l'any 2020 per a l'obtenció del certificat
d'aptitud professional per a l'exercici de l'activitat de conductor i conductora professional de determinats
vehicles destinats al transport de mercaderies o viatgers per carretera:

a) Àmbit territorial de Barcelona: recinte firal la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, c. Barcelona, 2, l'Hospitalet
de Llobregat (accessos: FGC, estació l'Hospitalet; metro, línia 1, estació Just Oliveras; Renfe, estació
l'Hospitalet; autobús, línies L10, L12, L52 i L82).

b) Àmbit territorial de Girona: Casa de Cultura de Girona, plaça Pompeu Fabra, Girona.

c) Àmbit territorial de Lleida: Campus de Cappont de la Universitat de Lleida, Lleida.

d) Àmbit territorial de Tarragona: Complex Educatiu de Tarragona (Universitat Laboral), autovia de Salou, s/n,
Tarragona.

e) Àmbit territorial de les Terres de l'Ebre: Serveis Territorials d'Ensenyament, c. Providència, 7-9, Tortosa.

 

-2 Data i hora de realització dels exercicis

Data: 20 de novembre de 2020.

Hora: es convoquen totes les persones aspirants a les 15.15 hores a la porta de l'edifici, per accedir al lloc de
realització dels exercicis, amb l'acreditació prèvia de l'original del document nacional d'identitat o del document
oficial acreditatiu de la seva personalitat, en cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, o del passaport o
permís de conduir.

La prova començarà a les 16 hores.
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Annex 2

 

-1 Tribunal qualificador de les proves que es faran a l'àmbit territorial de Barcelona

President: Josep Maria Fortuny i Olivé.

Vocals:

Lluís Angosto i Poza.

Daniel Fernández i Ruiz-Capillas.

Albert Fortuny i Olivé.

Vocals suplents:

David Oliver i Garcia.

Francesc Xavier Hormigos i Mesa.

Lara Medina i Romero.

Secretari: Josep Maria Castellví i Cifre.

 

-2 Tribunal qualificador de les proves que es faran a la ciutat de Girona

President: Albert Carenys i Adell.

Vocals:

Susana Pérez i Hervas.

Montserrat Pericot i Montserrat.

Eulàlia Puigvert i Molas.

Secretària: Maria Isabel de Eugenio i Huélamo.

 

-3 Tribunal qualificador de les proves que es faran a la ciutat de Lleida

Presidenta: Josep Antoni Estopà i Bobet

Vocals:

Josep Antoni Miró i Juárez

Joan Duró i Roca

Vanesa Martínez i Corretgé

Dolors Monjo i Falip

Secretària: Marina Clotet i Saló.

 

-4 Tribunal qualificador de les proves que es faran a les ciutats de Tarragona i Tortosa

President: David Prat i Soto.

Vocals:

Jordi Casadevall i Camps.
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Carles Prado i Abril.

Roser Pérez i Fernández.

Secretari: Emili Márquez i López.

Secretària adjunta de les Terres de l'Ebre: Laura Aguiló i Costa.

Vocal adjunto de les Terres de l'Ebre: Francesc Sancho i Miracle.

 

(20.282.074)
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 9 d’octubre de 2020, pel qual es dona publicitat a la resolució que assenyala els dies per a la
redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del Projecte CG-
12058 “Conservació extraordinària. Ponts i estructures. Rehabilitació del pont de la carretera C-252 sobre el
riu Ter, del PK 10+700 a l’11+300. Tram: Ultramort-Verges”, dels termes municipals d’Ultramort i de Verges.

Atès que s'ha publicat la relació dels béns i els drets afectats per l'execució del Projecte: CG-12058
“Conservació extraordinària. Ponts i estructures. Rehabilitació del pont de la carretera C-252 sobre el riu Ter,
del PK 10+700 a l'11+300. Tram: Ultramort-Verges”, dels termes municipals d'Ultramort i de Verges, al DOGC
núm. 8225, de 15 de setembre de 2020 i, al diari El Punt Avui, de 15 de setembre de 2020, d'acord amb el
que estableix l'article 17 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa en relació amb l'article 56 del seu
reglament i portant implícita la declaració d'urgent ocupació en l'aprovació del projecte, segons el que
determina l'article 19 del Decret legislatiu 2/2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Carreteres, el
Departament de Territori i Sostenibilitat ha resolt, d'acord amb el que preveu l'article 52, conseqüència 2 de la
Llei esmentada, assenyalar el dia 2 de novembre de 2020 a Ultramort i el dia 4 de novembre de 2020 a
Verges, per procedir a la redacció de les actes prèvies a l'ocupació dels béns i els drets que s'expropien.

Aquest assenyalament s'ha de notificar als interessats convocats, que són els que consten a la relació
exposada al tauler d'anuncis de l'Alcaldia corresponent. També es pot consultar aquest edicte seguint aquest
enllaç https://seu.gencat.cat

Han d'assistir a l'acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per persona
autoritzada, aportant els documents acreditatius de la seva titularitat i l'últim rebut de la contribució que
correspon al bé afectat, i poden fer-se acompanyar, a compte seu, de perits i/o notari.

Com a conseqüència de la Pandèmia Coronavirus SARS-COV-2 i seguint les determinacions de les Mesures de
prevenció per evitar la seva propagació, es recomana delegar la representació en tots aquells supòsits que les
persones titulars de béns i drets es trobin en situació de vulnerabilitat, permetent la compareixença d'un
mandatari verbal sens perjudici de la seva ratificació posterior en el decurs del procediment expropiatori.

El lloc de reunió són les dependències dels Ajuntaments d'Ultramort i de Verges. Tot seguit els assistents es
traslladaran, si escau, als terrenys afectats, per tal de redactar les actes.

 

Barcelona, 9 d'octubre de 2020

 

Alfred Rulló Gómez

Cap del Servei d'Expropiacions

 

(20.283.084)
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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, al terme municipal d’Almacelles (exp. L1RA180745).

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 JOSEP PUJOL
LLURDÀ, per exercir l'activitat ramadera, amb emplaçament previst al terme municipal d'Almacelles (exp.
L1RA180745).

L'activitat consisteix en una explotació porcina 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, 1 de setembre de 2020

 

M. Dolors Tella Albareda

Directora dels Serveis Territorials a Lleida
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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 de l'activitat
industrial d’un dipòsit controlat de residus no perillosos, del Consell Comarcal de les Garrigues, al terme
municipal de la Granadella (exp. L1RA190274).

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 del CONSELL COMARCAL DE LES
GARRIGUES, per exercir l'activitat industrial, amb emplaçament previst a la partida La Figuera, polígon 9,
parcel·la 300 del terme municipal de la Granadella (exp. L1RA190274).

L'activitat consisteix en un dipòsit controlat de residus no perillosos. El motiu pel qual es tramita aquesta
revisió anticipada d'ofici és per requeriment de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

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, 5 d'octubre de 2020

 

M. Dolors Tella Albareda

Directora dels Serveis Territorials a Lleida                                                                                     
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud de revisió anticipada a instància de part de la llicència
ambiental d'una activitat de gestió de residus no perillosos, promoguda per l’empresa Bures Profesional,
SA, al terme municipal de Vilablareix (exp. G2BRA160120).

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 la sol·licitud de revisió anticipada a instància de part de la llicència ambiental formulada per
l'empresa Bures Profesional, S.A., per exercir l'activitat de gestió de residus no perillosos, amb emplaçament al
terme municipal de Vilablareix (exp. G2BRA160120).

L'objecte de l'activitat és la gestió de residus no perillosos d'origen vegetal i de fangs de depuradora. El motiu
de la revisió sol·licitada és el compliment del que disposa l'apartat 2 de la Disposició transitòria única del Reial
decret 815/2013, de 18 d'octubre.

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.

 

Girona, 7 d'octubre de 2020

 

Ernest Afonso Buch

Cap de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Girona
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

ANUNCI d'informació pública del lloc, el dia i l'hora per a la redacció d'actes prèvies a l'ocupació de les
finques afectades per l'execució del "Projecte constructiu per a la instal·lació de 9 piezòmetres (en 8
emplaçaments) a la província de Tarragona: Valls, Cambrils, Rocafort de Queralt, Alforja, Vandellòs i
l'Ametlla de Mar (Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà i Baix Ebre)".

Se sotmeten a informació pública el lloc, el dia i l'hora per a la redacció d'actes prèvies a l'ocupació de les
finques afectades per l'execució del Projecte constructiu per a la instal·lació de 9 piezòmetres (en 8
emplaçaments) a la província de Tarragona: Valls, Cambrils, Rocafort de Queralt, Alforja, Vandellòs i l'Ametlla
de Mar (Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà i Baix Ebre).

La present informació pública s'efectua de conformitat amb la Resolució de 18 de setembre de 2020 de
l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat, que textualment diu:

Atès que, d'acord amb el que estableix l'article 56 del Reglament de 26 d'abril de 1957 de la Llei d'Expropiació
Forçosa de 16 de desembre de 1954, ha estat publicada la relació de béns i drets afectats pel projecte
esmentat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 7888, de data 3 de juny de 2019; fou
igualment publicada als diaris El Periódico de Catalunya i al Diari de Tarragona en data 4 de juny de 2019. Així
mateix, l’anunci fou tramés als Ajuntaments de Valls, Cambrils, Rocafort de Queralt, Alforja, Vandellòs-
Hospitalet de l’Infant i l'Ametlla de Mar (Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà i Baix Ebre), per ésser
exposat al tauler d’edictes municipals.

El present projecte s’emmarca dins el previst a l’article 11 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de
simplificació i millorament de la regulació normativa, on es fa referència a que l’aprovació de projectes
corresponents a obres hidràuliques d’interès prioritari de la Generalitat de Catalunya comporta la declaració
d’urgent ocupació dels béns i drets afectats.

D'acord amb el que preveu l'article 52, conseqüència 2, de la Llei esmentada, he resolt:

Fixar el lloc, el dia i l'hora assenyalades a l'annex d'aquesta Resolució per procedir a la redacció de les actes
prèvies a l'ocupació dels béns i els drets que s'expropien.

Aquesta Resolució es notificarà individualment a les persones interessades que s'hagin convocat, que són les
que figuren a la relació exposada al tauler d'anuncis de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i en els anuncis
d’informació pública promoguts per l’Agència.

Han d'assistir a l'acte els titulars dels béns i els drets afectats, personalment o representats per una persona
degudament autoritzada, i presentar els documents acreditatius de la seva titularitat i l'últim rebut de l’impost
sobre els béns immobles (IBI) que correspongui al bé afectat i, si ho estimen convenient, poden anar
acompanyats, a càrrec seu, de perits o notari.

La reunió tindrà lloc a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar. A continuació, els assistents es traslladaran, si escau,
als terrenys afectats per tal de procedir a la redacció de les actes.

Es fa públic per a coneixement general i als efectes oportuns.

En aplicació de l’art. 42.1 de de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, el qual disposa que totes les notificacions que es practiquin en paper hauran de ser
posades a disposició de la persona interessada a la seu electrònica de l’Administració o Organisme actuant per
tal que puguin accedir al contingut de les mateixes de manera voluntària, es fa avinent que la Resolució del
Director de l’Agència Catalana de l’Aigua per la qual es fixen les dates per a la redacció d'Actes Prèvies a
l'Ocupació objecte del present anunci, es troba consultable al portal de l’Agència, secció d’Informació Pública,
apartat d’Expropiacions: http://aca.gencat.cat/ca/laca/informacio-publica/expropiacions/

 

Barcelona, 9 d’octubre de 2020
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Alfredo Navaz Guinea

Cap del Departament de Patrimoni i Inventari d’Infraestructures

 

 

ANNEX

 

Clau: LME.00072/01.E

Terme municipal: Ametlla de Mar

NF: número de finca; PL: polígon; PR: parcel·la

 

NF PL PR TITULARS DIA HORA

P8 i P9 46 3 CONSELL COMARCAL DEL BAIX DE L’EBRE 28/10/2020 11:00

P8 i P9 46 3 AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DE MAR 28/10/2020 11:00
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

ANUNCI de notificació en procediment relatiu a diversos actes administratius dictats en expedients
sancionadors.

 

S'han dictat els actes administratius en els expedients sancionadors les dades dels quals figuren a l'annex
d'aquest Anunci. Intentada la notificació, no s'ha pogut dur a terme.

En conseqüència, d'acord amb el que preveuen 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, a fi que puguin tenir coneixement del contingut íntegre dels actes administratius que s'hi esmenten,
poden comparèixer a les dependències de la Coordinació de Fiances de l'Institut Català del Sòl (c. Còrsega 273,
08008 Barcelona) dins el termini de 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci.

 

 

Barcelona, 8 d'octubre de 2020

 

 

Elisabeth Agustí i Bori

Coordinadora de Fiances

 

 

 

Annex

 

Núm.
d'expedient

Persona
interessada

Acte administratiu que es notifica Data resolució d'incoació i plec de
càrrecs

TFS202000008 34731032C Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

21/01/2020

TFS202000030 B62359864 Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

24/02/2020

TFS202000045 39430638J Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

20/02/2020

TFS202000054 44416525Y Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

24/02/2020

TFS202000058 40323828K Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

24/02/2020

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

Núm. 8248 - 16.10.20201/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20282090-2020



TFS202000068 46353997G Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

20/02/2020

TFS202000080 47442542M Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

05/03/2020

TFS202000081 B93464485 Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

05/03/2020

TFS202000082 48091449J Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

24/02/2020

TFS202000088 B60490893 Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

05/03/2020

TFS202000089 43707112M Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

24/02/2020

TFS202000090 B43896620 Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

05/03/2020

TFS202000094 38500954N Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

05/03/2020

TFS202000097 40284796C Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

05/03/2020

TFS202000098 50137814E Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

05/03/2020

TFS202000112 46019408L Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

05/03/2020

TFS202000114 X6963190D Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

05/03/2020

TFS202000116 43421213L Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

05/03/2020

TFS202000117 B62737499 Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

05/03/2020

TFS202000122 52394915H Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

21/07/2020

TFS202000124 77076417J Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

21/07/2020

TFS202000129 41501423Q Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

21/07/2020

TFS202000134 X4693655E Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

21/07/2020

TFS202000135 46132762Y Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

21/07/2020

TFS202000137 38407871X Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

21/07/2020

TFS202000139 49186528Q Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

21/07/2020
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TFS202000140 40957521H Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

21/07/2020

TFS202000144 38500113E Proposta de Resolució i Tràmit
d'Audiència.

21/07/2020
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

ANUNCI d’informació pública sobre l’atorgament de l’autorització d’activitat extractiva de recurs de la
secció A) i del procediment d’avaluació d’impacte ambiental al terme municipal de Cervià de Ter.

En compliment del que disposa l'article 42 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, es fa
públic l'atorgament de l'autorització d'explotació minera citada a l'annex.

 

Girona, 14 de setembre de 2020

 

El director dels Serveis Territorials a Girona

 

Per suplència (Resolució del secretari general de 23 de maig de 2016)

Enric González Milà

Cap del Servei d'Empresa

 

 

ANNEX

 

“LES HORTES” núm. 5599 del Registre miner de Catalunya, per a recursos de la secció A) sorres i graves.

Terme municipal: Cervià de Ter

Data d'atorgament: 14.08.2020

Titular: Comalada, SL
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

EDICTE de 8 d'octubre de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual
s'estableixen els criteris i el procediment per a la selecció de personal funcionari interí per a la cobertura
de llocs de treball vacants a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes
autònoms.

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública està tramitant el Projecte de decret pel qual
s'estableixen els criteris i el procediment per a la selecció de personal funcionari interí per a la cobertura de
llocs de treball vacants a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms.

Amb la finalitat de possibilitar la participació en el procés d'elaboració del Projecte de decret esmentat a les
persones interessades, se sotmet a informació pública, d'acord amb l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 68 de la Llei 26/2010,
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, durant el
termini de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació d'aquest Edicte en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El Projecte de decret i la documentació que l'acompanya es poden consultar en la pàgina web del Departament
de Polítiques Digitals i Administració Pública http://politiquesdigitals.gencat.cat/informacio-publica, i les
persones interessades poden formular-hi les al·legacions que considerin oportunes.

Les al·legacions i les observacions es poden adreçar a la seu central del Departament (Carrer del Foc, 57 edifici
A, 08038 Barcelona), a qualsevol registre de l'administració destinatària o en els altres llocs establerts per la
legislació bàsica, d'acord amb l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, o bé telemàticament a través del
canal “Petició genèrica” al qual s'accedeix des de la pàgina http://web.gencat.cat. Des d'aquí accedir a “Temes”
“Administració pública”, “Administració electrònica” i “Petició genèrica”.

Una vegada descarregat el formulari de “Petició genèrica”, aquest s'ha d'emplenar fent constar, en els camps
que s'indiquen a continuació, les dades següents:

―Assumpte: Al·legacions al Projecte de decret pel qual s'estableixen els criteris i el procediment per a la
selecció de personal funcionari interí per a la cobertura de llocs de treball vacants a l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms.

―Departament: Polítiques Digitals i Administració Pública.

―Tema: Projecte de decret pel qual s'estableixen els criteris i el procediment per a la selecció de personal
funcionari interí per a la cobertura de llocs de treball vacants a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i
els seus organismes autònoms.

 

Barcelona, 8 d'octubre de 2020

 

Xavier Gatius Garriga

Secretari general
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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL

ANUNCI sobre convocatòria oberta d'oferta pública d'ocupació.

El Consorci convoca per al Parc Taulí Hospital Universitari i per a la residència Sabadell Gent Gran, la cobertura
definitiva, com a personal laboral indefinit fixe de places d'infermeres i infermers.

Les bases de la convocatòria es troben publicades a la pàgina web del consorci www.tauli.cat i
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=7515091195. El termini de presentació de sol·licituds i documentació
acreditativa finalitzarà a les 23 hores i 59 minuts del quinzè dia natural comptadors des de l'endemà de la data
de publicació d'aquest anunci.

Parc Taulí Hospital Universitari: 65 places de diferents percentatges de jornada i torns de matí, tarda i nit en
règim majoritàriament de serveis continuats de dilluns a diumenge.

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis: 2 places de diferents percentatges de jornada i torns de matí i tarda en
règim majoritàriament de serveis continuats de dilluns a diumenge, amb destí al dispositiu del centre
residencial de gent gran ubicat a Ronda Collsalarca de Sabadell.

 

Sabadell, 13 d'octubre de 2020

 

Joan Martí López

Director general
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'AMPOSTA

ANUNCI sobre aprovació de la modificació del Reglament de la Policia Local d'Amposta.

Aprovada definitivament la modificació del Reglament de la Policia local d'Amposta, es fa públic que el text
íntegre del text refós del Reglament que incorpora dita modificació ha estat publicat en el Butlletí oficial de la
província de Tarragona del dia 8 d'octubre de 2020.

 

Amposta, 8 d'octubre de 2020

 

Adam Tomàs i Roiget

Alcalde

 

(20.282.010)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'AMPOSTA

ANUNCI sobre aprovació de la modificació de l'Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l'Ajuntament d'Amposta.

Aprovada definitivament la modificació de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de
l'Ajuntament d'Amposta, es fa públic que el text íntegre de dita modificació ha estat publicat en el Butlletí
oficial de la província de Tarragona del dia 8 d'octubre de 2020.

 

Amposta, 8 d'octubre de 2020

 

Adam Tomàs i Roiget

Alcalde

 

(20.282.011)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'AVINYONET DEL PENEDÈS

ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria i les bases reguladores del procés de selecció de lloc de
treball d'assistent/a del consultori mèdic municipal.

La Junta de Govern Local del dia 4 d'agost de 2020 va aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d'un
lloc de treball d'assistent/a de sanitat del Consultori Mèdic municipal, existent a la plantilla de personal laboral
eventual d'aquesta Corporació, d'acord amb les bases que han de regir el procés de selecció i que es poden
consultar al Tauler d'anuncis electrònic d'aquest Ajuntament i en el BOP de Barcelona del dia 9 d'octubre de
2020, on apareixen publicades íntegrament.

Les sol·licituds es podran presentar durant un termini de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la
publicació de l'esmentat anunci en el DOGC, en qualsevulla de les formes establertes a la base cinquena de la
convocatòria.

 

Avinyonet del Penedès, 9 d'octubre de 2020

 

Cèsar Herraiz Pujol

Alcalde

 

(20.283.017)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BALSARENY

EDICTE sobre aprovació de les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions per a la
promoció del comerç local.

Per acord del Ple, de data 1 d'octubre de 2020, es van aprovar les Bases Reguladores Generals per a
l'atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de
fomentar i promocionar l'activitat comercial, de turisme i de serveis, en l'àmbit municipal.

En el Butlletí Oficial de la Província, de data 16 d'octubre de 2020, en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de
Balsareny i en el web municipal www.balsareny.cat apareixeran íntegrament publicades les bases reguladores
generals referenciades anteriorment.

Les bases indicades se sometent a informació pública per un termini de 20 dies, a comptar des de l'endemà de
la publicació d'aquest anunci de referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. L'expedient esmentat
es podrà consultar a les oficines municipals, durant el termini d'informació pública. Transcorregut el citat
termini sense que s'hagin presentat al·legacions o reclamacions les bases es consideraran definitivament
aprovades.

 

Balsareny, 8 d'octubre de 2020

 

Noèlia Ramírez Calatrava

Alcaldessa

 

(20.282.019)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BANYOLES

EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte tècnic per a la millora de la instal·lació de climatització P3 i
sala d'actes PB al Museu Darder de Banyoles.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data de 5 d'octubre de 2020 va adoptar, entre d'altres,
l'acord d'aprovar inicialment el PROJECTE TÈCNIC PER LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ P3
I SALA D'ACTES PB AL MUSEU DARDER DE BANYOLES, redactat per l'enginyer tècnic Sr. Eduard Gregori
Rodriguez, amb un pressupost de 30.809,30 € € (IVA inclòs), d'acord amb els informes tècnic i jurídic obrants
a l'expedient, disposant-se la submissió del projecte esmentat a informació pública per un període de trenta
dies, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'Anunci corresponent al BOP, al DOGC i al tauler d'anuncis
de la casa consistorial d'acord amb l'article 37 del ROAS i el 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel que s'aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya.

 

Banyoles, 6 d'octubre de 2020

 

Miquel Noguer i Planas

Alcalde president

 

(20.282.070)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BOTARELL

ANUNCI sobre aprovació definitiva de les bases de les beques de menjador i de l'excel·lència acadèmica.

Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 1 d'octubre de 2020, es publica l'anunci d'aprovació
definitiva i el text definitiu de les bases reguladores del procediment per a la concessió d'ajuts individuals i
complementaris de menjador a alumnes matriculats al CEIP Mare de Déu de la Candela de Botarell durant el
curs 2020-2021.

I al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 5 d'octubre de 2020, es publica l'anunci d'aprovació
definitiva i el text definitiu de les bases reguladores del procediment per a la concessió d'un ajut a l'excel·lència
acadèmica en l'estudi al millor alumne que obtingui el títol d'educació secundària obligatòria (ESO) durant el
curs 2019-2020.

Si es volen impugnar aquestes bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos des de la
seva publicació íntegra.

 

Botarell, 6 d'octubre de 2020

 

Lluís Escoda Freixas

Alcalde

 

(20.280.038)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BREDA

ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte de consolidació de façanes i cobertes de part dels edificis del
claustre (exp. 2398-000001-2020).

Per Decret d'Alcaldia núm. 2020DECR000786 de data 8 d'octubre de 2020, va aprovar inicialment el projecte
de consolidació de façanes i cobertes de part dels edificis del claustre que té un pressupost d'execució per
contracte de 235.052,37€ (IVA inclòs).

L'acord i l'expedient se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies comptats a partir del dia següent
al de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el DOGC, a la pàgina web
municipal i al tauler d'anuncis de la Corporació, als efectes que els interessats puguin examinar l'expedient i
presentar-hi les reclamacions que considerin convenients.

 

Breda, 8 d'octubre de 2020

 

Dídac Manresa Molins

Alcalde

 

(20.282.030)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DEL BRUC

ANUNCI sobre aprovació de les bases i la convocatòria per al procés selectiu del concurs oposició lliure
per a la constitució d'una borsa d'educadors/ores per a l'escola bressol municipal.

Es fa públic que per Resolució d'Alcaldia núm. 506/2020 de 1 d'octubre, s'ha resolt aprovar les bases i la
convocatòria del procés de selecció per la constitució d'una borsa de treball d'educador/a per a l'escola bressol
municipal “La Cadireta” , per concurs-oposició lliure, les quals s'exposen al públic pel termini de 20 DIES
NATURALS

Les sol·licituds es presentaran mitjançant un model normalitzat, Annex II, disponible a l'Ajuntament , o bé a
l'adreça web www.bruc.cat al Registre General de l'Ajuntament, preferentment, per la plataforma E-TRAM en el
termini de 20 DIES NATURALS, comptats des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

El Bruc, 1 d’octubre de 2020

 

Bàrbara Ortuño Escriu

Alcaldessa

 

El text íntegre de les Bases és el següent:

 

 

Bases reguladores del procés de selecció, per concurs oposició lliure, per a la constitució d'una borsa de treball
d'educador/a per a l'escola bressol municipal “La Cadireta” del Bruc, en règim de contractació laboral temporal,
i convocatòria (expedient núm. 01 09 004 001 2020)

 

Primera. - Objecte

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de selecció per a la constitució d'una Borsa de
treball d'educador/a per a l'escola bressol municipal “La Cadireta” del Bruc, per a cobrir les places vacants
substitucions o les necessitats de personal (a temps complet o a temps parcial) motivades per substitucions
derivades de qualsevol incidència, ja sigui per a cobrir possibles suplències, per a casos excepcionals i per
cobrir necessitats urgents i inajornables, derivades de baixes per incapacitat temporal, maternitat, vacances,
contractes de relleu per jubilacions parcials, suspensions de contractes, cobertures de vacants de forma
temporal, eventualitats per acumulació de tasques i altres situacions que posin de manifest la necessitat de
contractar personal laboral temporal.

Les contractacions temporals es formalitzaran seguint les normes de funcionament de la borsa de treball que
es regulen a la base 10 de la present convocatòria.

A aquestes bases els seran d'aplicació la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, el
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, d'aprovació del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic –TREBEP-; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, 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 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals i
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la resta de normativa vigent en la matèria.

 

Segona.- Característiques de la plaça

Denominació: Educador/a

Subgrup de classificació C1

Personal laboral

Identificació del lloc de treball d'adscripció: Educador/a de l'escola bressol municipal “La Cadireta” del Bruc

Perfil funcional

Funcions:

- Rebre els infants quan arriben a l'escola, preparant-los per a les diverses activitats, i vetllar per la seva
seguretat física i afectiva.

- Introduir hàbits de control i atendre les necessitats fisiològiques i d'higiene dels infants canviar bolquers,
donar àpats, vestir-los, rentar-los, etc.), ensenyant-los a tenir cura de sí mateixos.

- Atendre als infants amb necessitats educatives especials.

- Vigilar als infants en l'estona de pati.

- Portar el control dels llistats de menjador i assistències.

- Controlar i dinamitzar els àpats i les migdiades dels infants, supervisar els menús, fent els llits, etc. tenint
cura de la higiene i de les necessitats fisiològiques, afectives, de salut, etc. dels infants.

- Anotar les incidències diàries en les agendes dels infants i elaborar els fulls informatius per els pares.

- Col·laborar amb el/la Director/a del centre en la programació general del curs així com en la planificació dels
objectius educatius setmanals, mensuals i anuals.

- Programar, preparar, realitzar i fer el seguiment i avaluació de les activitats educatives i dels materials
necessaris per a dur-les a terme anualment i realitzant l'inventari de les joguines, materials, etc. de l'Escola.

- Realitzar tasques educatives destinades a introduir valors culturals, desenvolupar actituds positives,
desenvolupar la personalitat de cada alumne/a així com la seva psicomotricitat.

- Fer el seguiment i la valoració de l'acció educativa per tal d'analitzar l'aprenentatge adquirit i observar el
nivell evolutiu dels nens individualment.

- Realitzar informes pedagògics i memòries sobre l'evolució dels infants, a partir d'observacions individuals,
entrevistes, etc.

- Fer-se càrrec de les tutories que li siguin assignades.

- Atendre i informar als familiars dels infants en relació al desenvolupament integral del mateix i les possibles
problemàtiques que es puguin presentar.

- Assistir i participar en xerrades i reunions (tant globals com tutories individuals) amb pares/mares, així com
participar i col·laborar en les jornades de portes obertes,

- Mantenir en òptimes condicions higièniques els espais i materials utilitzats pels infants.

- Participar en les diferents reunions del claustre així com col·laborar en la preparació i tramitació dels
documents oficials de l'escola.

- Organitzar festes populars pels infants i les seves famílies així com dinamitzar-les.

- Organitzar excursions i sortides així com atendre i vigilar als infants durant les sortides.

- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la
seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals.

- Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d'índole tècnica i organitzativa
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establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i
tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.

- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

Dedicació i jornada: D'acord amb l'establert a vigent conveni col·lectiu per al personal laboral.

https://bop.diba.cat/temp/08_062019000383.pdf

Retribució bruta mensual: 1.343,72 euros

 

Tercera.- Condicions dels aspirants

Per ser admès, i en el seu cas, prendre part a les proves de selecció és necessari que les persones aspirants
reuneixin el dia de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici de l'establert a l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2017,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

b) Haver complert setze anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió del títol de tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat
equivalent o superior, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors segons l'establert a l'article 11 del
Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels
centres, (o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds).

d) Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, del “Registre Central de Delinqüents Sexuals”

e) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de la plaça convocada,
i no patir cap malaltia o defecte físic que impedeixin l'exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir.

f) No haver estat separat/ada del servei de cap administració pública per expedient disciplinari, ni estar en
situació d'inhabilitació absoluta o especial per l'ocupació o càrrec públic per resolució judicial. Els/les aspirants
que no siguin de nacionalitat espanyola han d'acreditar, igualment, no trobar-se inhabilitats/ades o en situació
equivalent ni haver estat sotmesos/eses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en
els mateixos termes, l'accés a la funció pública.

g) Estar en possessió del certificat C (C1 segons el MECR) o de nivell de suficiència de català o d'alguna de les
titulacions equivalents d'acord amb l'establert al Decret 152/2001, de 29 de maig, i l'Ordre VCP/491/2009 de
12 de noviembre.

h) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, han d'acreditar coneixements suficients de
llengua castellana. En el cas de no posseir el nivell exigit, s'haurà de superar una prova de llengua castellana
de caràcter eliminatori i obligatori.

 

Quarta.- Presentació de sol·licituds

1. Instància, documentació adjunta i acreditació dels mèrits.

1.1. La presentació de sol·licitud de participació en el procés selectiu per part de qualsevol aspirant implica la
plena i total acceptació del contingut íntegre de les bases.

A més, aquesta instància tindrà efectes de declaració responsable de què es reuneixen totes i cadascuna de les
condicions exigides a la convocatòria (base tercera) referides sempre a l'últim dia del termini de presentació
d'instàncies.

Per a ser admès al procés selectiu, cal presentar:

- El document acreditatiu de la nacionalitat, el document acreditatiu de la titulació exigida, el document
acreditatiu dels coneixements del català (si es disposa), i de coneixements de llengua castellana pels
estrangers; sens perjudici de l'acreditació posterior, al final del procés selectiu, de la resta de requisits, segons
allò previst en la base desena.

- El currículum vitae conjuntament amb tots els justificants acreditatius dels mèrits al·legats que hagin de ser
valorats en la fase de concurs.
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La resta de documents acreditatius dels requisits previstos a la base tercera, no cal adjuntar-los.

1.2. Serà causa d'exclusió la no presentació de qualsevol de la documentació referida anteriorment, relativa a
l'acreditació de la nacionalitat, l'acreditació de la titulació exigida.

1.3. En cas que es constati, en qualsevol fase del procediment, que la informació que es va proporcionar es
falsa, es desqualificarà a la persona aspirant i s'eliminarà el seu nom de la base de dades.

1.4. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, a la persona aspirant donen el seu consentiment al
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la
resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

1.5. Les persones que volen participar en el procediment selectiu han de sol·licitar-ho mitjançant instància
manifestant que es reuneixen tots els requisits exigits, dirigida a Il·lma. Sra. Alcaldessa – President de
l'Ajuntament del Bruc presentada al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'El Bruc (Bruc del Mig,
55. 08294 El Bruc) o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques –LPACAP- (Llei 39/2015, d'1 de octubre).

En els casos de que les sol·licituds no es presentin al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament del Bruc,
l'aspirant haurà de justificar la data de l'enviament en l'oficina de correus o en l'organisme oficial que
procedeix, que caldrà avançar-lo per correu electrònic a l'adreça bruc@diba.cat

1.6. Les persones aspirants han de presentar sol·licitud d'acord amb el model normalitzat, Annex II, que es pot
trobar a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament del Bruc i també electrònicament al web de l'Ajuntament
del Bruc.

1.7. El Currículum Vitae ha de presentar de forma clara i concisa els següents apartats clarament delimitats:

- les dades d'identificació de l'aspirant (nom, cognoms i DNI).

- dades relatives a la formació acadèmica (especificant com a mínim la titulació que genera el dret per a poder
accedir a la plaça que es convoca).

- dades relatives a formació complementària (jornades, cursos i seminaris d'especialització).

- dades sobre l'experiència professional.

- altres mèrits rellevants que el/la sol·licitant desitja fer constar.

- la declaració de la veracitat amb la següent formula: "La/el sotasignat declara que són certes les dades que
figuren en el seu currículum i assumeix, en cas contrari, les responsabilitats que puguin derivar-se de les
inexactituds que hi consten i es compromet a aportar les proves documentals que li siguin requerides".

- Data i signatura de la persona interessada.

El currículum vítae ha de relacionar de manera individualitzada cada un dels mèrits que s'al·leguen, sense
perjudici de què per a la seva valoració és requisit indispensable que s'aporti la documentació que els acredita.

1.8. Disposició sobre els justificants acreditatius dels mèrits que s'al·leguen.

a) Els cursos, jornades i seminaris que s'al·leguen com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant certificat
del centre emissor dels mateixos, en el que s'especifiqui la durada en hores o en crèdits, l'assistència i/o
aprofitament.

b) El treball realitzat o experiència en llocs de treballs similars al convocat s'acreditarà documentalment
mitjançant un certificat que acrediti fefaentment el temps dels serveis prestats i la naturalesa dels mateixos
amb un informe/certificat de les tasques desenvolupades emès per l'empresa/administració pública on s'han
prestat aquests serveis així com certificat de vida laboral emès per la Tresoreria general de la Seguretat Social.

c) Les persones aspirants han d'acreditar que estan en possessió del certificat de coneixements de llengua
catalana del nivell assenyalat. A aquests efectes han de presentar el document que acredita que estan en
possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del nivell de suficiència de català (Nivell C) (C1
segons el MECR), o superior mitjançant la presentació de qualsevol de les Titulacions equivalents que
s'estableixen a l'apartat 4 de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen
els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política
Lingüística.

d) Les persones aspirants estrangers/es hauran d'acreditar un coneixement adequat de la llengua castellana.
Aquest coneixement s'acreditarà mitjançant la presentació d'un dels documents que s'indiquen a continuació:
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- Certificat conforme han cursat la primària, la secundària o el batxillerat a l'Estat espanyol.

- Diploma d'espanyol (nivell superior) que estableix el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se
regulan los "diplomas de español como lenguaextranjera (DELE)" o equivalent, o certificació acadèmica que
acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.

- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

2. Termini de presentació de la sol·licitud.

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud en el termini de 20 dies naturals comptadors des de la
publicació de la convocatòria i corresponents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L'inici es computarà a partir de l'endemà de la última publicació esmentada a l'apartat anterior.

La presentació de la sol·licitud fora de l'esmentat termini comporta l'exclusió de l'aspirant.

3. Protecció de les dades de caràcter personal.

En el supòsit de consultes fetes a través d'Internet, i per garantir el respecte i la confidencialitat de les dades
de les persones aspirants en el marc del dret fonamental a l'autodeterminació informativa, que són resultat de
l'entrada en vigor de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
la referència per a cada aspirant, a l'efecte d'informar-se de les qualificacions i valoracions obtingudes serà el
número corresponent al registre d'entrada de la sol·licitud presentada.

 

Cinquena.- Admissió dels aspirants

1. Per ser persona aspirant admesa en les proves selectives és suficient que les persones aspirants manifestin
a la sol·licitud que compleixen tots els requisits exigits a la base Tercera, sempre referits a la data de
finalització del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, sense que en aquest moment s'hagin
de justificar, tret dels requisits previstos a la base quarta apartat 1.1, que si s'han d'acreditar.

En tot cas, l'admissió al procés selectiu no significa cap reconeixement per part de l'Administració de que es
compleixin tots els requisits legalment exigits.

2. En tot cas, l'Ajuntament del Bruc pot demanar, a l'efecte procedent, l'acreditació dels requisits quan cregui
que hi ha inexactituds o falsedats en les qual hagin pogut incórrer les persones aspirants, les quals podran ser
excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits.

3. Llista d'admesos i exclosos.

3.1. Finalitzada l'admissió de sol·licituds, l'Alcalde de l' Ajuntament del Bruc dictarà una resolució en el termini
màxim d'un mes, en què aprovi la llista de persones d'admeses i excloses, amb indicació de la causa de
l'exclusió. En la mateixa resolució s'especificarà la determinació individualitzada de la composició del tribunal
de selecció i s'assenyalarà la data, l'hora i el lloc de l'inici de les actuacions del tribunal de selecció i del
desenvolupament del procés selectiu, així com les persones aspirants que han de realitzar la prova de català
i/o castellà, si s'escau.

3.2. S'atorgarà un termini de 10 dies naturals per a possibles reclamacions, al·legacions o esmenes de
sol·licituds, que, en cas d'haver-les, seran resoltes en un termini màxim d'un mes.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.

3.3. Si s'accepta alguna al·legació, es procedirà a l'esmena de la llista de persones d'admeses i excloses
mitjançant resolució de l'Alcalde de l'Ajuntament del Bruc per la qual s'aprovarà la llista definitiva d'admeses i
excloses.

3.4. Transcorregut el termini per la presentació de les al·legacions, sense que s'hagin presentat al·legacions, es
considerarà elevada a definitiva la llista de persones d'aspirants admeses i excloses i no caldrà tornar-la a
publicar.

3.5. La publicació de les resolucions referides a aquesta base es farà segons allò establert en la base onzena
en la qual es regula el règim de publicacions.

 

Sisena.- Tribunal de selecció.
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1. El tribunal de selecció del procés selectiu és un òrgan col·legiat i estarà constituït per un nombre de
membres, no inferior a tres, al marge de la presidència i la secretaria. La seva composició s'haurà d'ajustar als
principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres segons l'establert a l'article 55 del TREBEP, Text
refós de l'Estatut Bàsic del Empleat Públic.

2. D'acord amb l'article 60 del TREBEP, l'òrgan de selecció serà col·legiat, sense que pugui comptar entre els
seus membres personal d'elecció o de designació política, ni personal interí o eventual.

3. La seva composició serà la següent:

President: La Secretaria de la corporació

Vocals:

Un/a tècnic/a mestre/a o tècnic/a superior d'educació infantil d'una corporació local.

Un/a tècnic/a proposat/da per designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Un/a tècnic/a proposat/da per la Diputació de Barcelona.

Secretària:

Un tècnic/a de recursos humans de l'Ajuntament del Bruc o d'altres corporacions locals.

D'acord amb la previsió establerta al vigent conveni col·lectiu per a personal laboral al servei de l'Ajuntament
del Bruc podrà assistir un representant de personal, en qualitat d'observador, sense veu ni vot.

En la mateixa resolució en què es designin els membres titulars es designaran també els membres suplents.

4. Tots els membres de la Tribunal hauran d'estar en possessió de la titulació acadèmica igual o superior a la
exigida per a la plaça objecte de la convocatòria, nombrats a aquests efectes per l'Alcalde de l' Ajuntament del
Bruc.

5. Han d'abstenir-se de formar part del Tribunal de selecció aquells membres als que els afecti qualsevol de les
circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic. Així mateix, contra la composició del Tribunal de selecció podrà interposar-se per part dels aspirants si
concorren qualsevol dels motius que podien donar lloc a l'abstenció, escrit de recusació en el termini de 10 dies
naturals a partir de la data de la publicació dels components del Tribunal de selecció.

6. El Tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels membres, ja siguin
titulars o suplents, i les decisions s'hauran d'adoptar per majoria dels seus membres. El President del Tribunal
de selecció tindrà vot de qualitat en cas d'empat. El seu funcionament s'ha d'adequar a les normes pròpies dels
òrgans col·legiats, contingudes a la secció 3a del Capítol II del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic, i articles 13 a 20 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7. El tribunal qualificador pot disposar la incorporació de persones assessores especialistes, amb veu però
sense vot, perquè col·laborin en totes o algunes de les proves o exercicis d'acord amb les respectives
especialitats tècniques.

8. En la prova de coneixements de la llengua catalana han d'actuar com persones assessores del tribunal
qualificador els/les tècnics/ques designats/des pel Centre de Normalització Lingüística de Barcelona o els/les
assessors/es competents que el/la president/a nomeni.

9. El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que s'originin durant el desenvolupament
del procés de selecció i podrà prendre els acords que corresponguin per aquells supòsits no previstos en les
pròpies bases.

10. A efectes de comunicacions i incidències, el tribunal qualificador té la seva seu a la seu corporativa de
l'Ajuntament del Bruc (Bruc del Mig, 55. 08294 El Bruc)

 

Setena.- Procés selectiu

1. Només hi ha una convocatòria per cada prova. La persona aspirant que no hi comparegui serà persona
exclosa del procés selectiu, independentment de l'eventual justificació de la incompareixença, llevat dels casos
degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.

2. El procediment de selecció s'ajustarà al sistema de concurs – oposició. El procés tindrà dos fases
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diferenciades: la primera fase, d'oposició i la segona de concurs, i es desenvoluparà de la següent forma:

2.1. Fase d'oposició, té caràcter obligatori i eliminatori (màxim 40 punts).

Consta de quatre proves de caràcter obligatori, una teòrica, una pràctica, una prova d'acreditació dels
coneixements de català i una prova d'acreditació dels coneixements del castellà.

a) 1a Prova: Prova escrita teòrica (màxim 10 punts). Consistirà en el desenvolupament d'una prova escrita
tipus test de 20 preguntes, amb una sola resposta correcta cada una, relacionades amb el temari indicat a les
disposicions finals de les presents bases.

· La puntuació d'aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.

· La puntuació mínima per superar la prova serà de 5 punts, i és de caràcter eliminatori.

· Cada resposta encertada puntuarà 0,50 punts.

· El temps per la realització d'aquesta prova serà de 60 minuts.

b) 2ª. Prova: Cas pràctic (màxim 30 punts).

L'objectiu de la prova és avaluar les aptituds i actitud dels candidats per desenvolupar les capacitats dels
infants i atendre'ls en els seus primers anys de vida (0 a 3).

Consistirà en la resolució d'un o més casos pràctics plantejats pel tribunal sobre el temari que consta a l'annex
d'aquestes bases i relacionades amb les funcions pròpies de la plaça, el termini per a la realització d'aquest
exercici el determinarà el tribunal en funció de les proves plantejades, en un termini màxim de una hora.

En aquest exercici es valorarà la sistemàtica en el plantejament i formulació de conclusions i el coneixement i
adequada aplicació de la normativa vigent.

Si s'escau, el tribunal podrà demanar l'exposició oral del cas pràctic, i podrà formular les preguntes que
consideri adients.

· La puntuació d'aquesta prova es valorarà de 0 a 30 punts.

· La puntuació mínima per superar la prova serà de 15 punts, i és de caràcter eliminatori.

c) 3a Prova: Prova de coneixement de la llengua catalana. Es realitzarà una prova que acrediti el coneixement
d'ortografia, de gramàtica i de comprensió de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita,
equivalent nivell (C) de la Direcció General de Política Lingüística. (Nivell C1 del MECR).

La prova s'ha de qualificar d'apte/a o no apte/a, essent necessari obtenir la valoració "d'apte/a" per a poder
passar a la següent prova de coneixements de llengua castellana, si s'escau, o per passar a la fase de concurs.
Els/les aspirants que siguin considerats/des no aptes restaran eliminats/des del procés.

d) 4a Prova: Prova de coneixement de la llengua castellana. Cas que els/les aspirants no puguin acreditar
documentalment la possessió del nivell de castellà exigit, s'estableix una prova de coneixements de llengua
castellana del mateix nivell al requerit a la convocatòria (C).

Per realitzar aquestes proves de competència lingüística, el Tribunal ha de comptar amb l'assessorament de
persones tècniques especialitzades en normalització lingüística. La prova s'ha de qualificar d'apte/a o no apte/a,
essent necessari obtenir la valoració "d'apte/a" per a poder passar a la fase de concurs. Els aspirants que
siguin considerats/des no aptes restaran eliminats/des del procés.

Resten exemptes d'aquestes proves de coneixement de llengua catalana i/o castellana les persones aspirants
que hagin acreditat estar en possessió del certificat de coneixements de la llengua catalana o castellana,
segons el cas, del nivell i forma que s'assenyala en aquestes bases.

2.2. Fase de concurs de mèrits (màxim 12 punts)

2.2.1. Experiència professional en l'exercici de funcions coincidents o anàlogues en contingut professional i
nivell tècnic amb les del lloc a proveir, fins a un màxim de 6 punts.

- 0.1 punts per mes complet treballat en escoles bressols municipals.

- 0.05 punts per mes complet treballat en altres escoles bressols públiques o en altres de titularitat privada,
amb autorització de la Generalitat de Catalunya.

L'experiència professional s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació de fotocòpies dels nomenaments, contractes
de treball, fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats amb indicació
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del inici i fi d'aquesta prestació, per la qual s'aportarà un certificat emès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social de la vida laboral del/de la sol·licitant, o l'última nòmina on consti antiguitat i naturalesa del
servei prestat. Alternativament en el cas de serveis prestats a l'administració pública, aquests es podran
acreditar mitjançant el certificat de serveis previs.

2.2.2. Formació: Valora la formació específica per a l'exercici de la direcció, de la tasca d'educació infantil i la
formació acadèmica general de les persones candidates, amb un màxim de 6 punts.

- Per postgraus o mestratges: 0.5 punts (màxim 1 punt)

- Per disposar de la certificació acreditativa d'haver participat al Programa de la Direcció d'Escoles Bressol
Municipals de la Diputació de Barcelona, o bé, disposar de la certificació acreditativa d'haver superat un curs de
formació sobre l'exercici de la funció directiva, impartit per les administracions educatives de les comunitats
autònomes o pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, o tenir l'acreditació de directiu professional docent o les
habilitacions o acreditacions equivalents: 1 punt (màxim 1 punt)

- Per la realització de cursos de formació i de perfeccionament que tinguin relació directa amb la plaça objecte
de la convocatòria, fins un màxim de 4 punts.

La valoració de cada curs es farà segons la duració d'aquest i d'acord l'escala següent:

-Cursos de 50 o més hores: 0,40 punts.

-Cursos de 25 o més hores: 0,20 punts.

-Cursos de menys de 25 hores: 0,10 punts.

En el supòsit que no quedi acreditat la duració d'hores del curs es valorarà amb la puntuació mínima de 0,10
punts.

Els cursos, que s'al·leguen com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols o certificats oficials u
homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, així com la duració en hores.

3. Qualificació de les persones aspirants.

3.1. La puntuació definitiva del concurs – oposició és el resultat de sumar les puntuacions obtingudes per cada
aspirant en les fases d'oposició i de concurs.

3.2. L'aspirant que no supera la totalitat de les proves contemplades a la fase d'oposició quedarà suspès a tots
els efectes pel qual no podrà accedir a la fase de concurs de mèrits.

3.3. En cas d'empat, l'ordre s'establirà atenent, en primer lloc, a favor de la persona que hagi obtingut major
puntuació en la fase d'oposició i de persistir l'empat, segons la puntuació de la presentació i defensa de la
memòria.

 

Vuitena.- Llista de persones aprovades i presentació de documents

1. La puntuació final que determinarà l'ordre de prelació a la borsa de treball s'obtindrà de la suma de les
puntuacions assolides a la prova de coneixements (sempre que aquesta superi la puntuació mínima que
s'indica a l'apartat següent) i a la fase de concurs.

Un cop finalitzada la qualificació de les persones aspirants, l'òrgan seleccionador farà pública la composició de
la borsa de treball en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament del Bruc, l'e-tauler i la pàgina web de l'Ajuntament
www.bruc.cat, i l'elevarà a l'Alcaldia per a la seva aprovació.

2. En cas de necessitat la persona candidata proposada per la llista d'aprovats del tribunal presentarà al
Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, dins del termini de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà
del requeriment, la documentació que acredita el compliment dels requisits contemplats per la base tercera i
que no han estat acreditats al llarg del procés de selecció, entre els quals:

- Declaració responsable de no trobar-se inhabilitada per l'exercici de càrrec públic i no haver estat separat
mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'administració pública.

- Declaració responsable de no trobar-se sotmès a alguna de les causes d'incompatibilitat previstes a la Llei
53/84 de 26 de desembre de incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

- Certificat mèdic de no patir cap malaltia o defecte psíquic o físic, que impedeixin el normal exercici de la
funció, llevat dels casos en que estiguin prestant servei a alguna administració pública.
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- Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals o declaració jurada conforme la persona
aspirant no ha estat condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o
tràfic de persones.

Així mateix, dins el termini indicat al punt primer d'aquest apartat, el candidat ha de presentar tota la
documentació original que li sigui requerida per no haver-la presentat compulsada durant el procés selectiu.

Si dins del termini indicat, i llevat de casos de força major no presenta la documentació, no podrà ser
contractada, i quedaran anul·lades les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagin
incorregut.

 

Novena.- Període de prova

En quant al període de prova en les contractacions que es realitzin, aquest podrà ser de fins a un màxim de sis
mesos i inferior en funció de la durada del contracte.

 

Desena.- Regulació i funcionament de la borsa de treball

10.1 Objecte de la borsa de treball:

Les persones aspirants que hagin superat favorablement tots els processos que les bases de selecció per a la
constitució de la borsa han establert a l'efecte, passaran a formar part d'una borsa de treball, per ordre de
puntuació obtinguda, de major a menor nombre de punts, per cobrir substitucions derivades de qualsevol
incidència, ja sigui per a cobrir possibles suplències derivades de baixes per incapacitat temporal, maternitat,
vacances, contractes de relleu per jubilacions parcials, suspensions de contractes, cobertures de vacants de
forma temporal, eventualitats per acumulació de tasques i altres situacions que posin e manifest la necessitat
de contractar personal temporal.

Les persones aspirants que hagin superat el procés de selecció passaran a formar part d'una borsa de personal
laboral temporal i podran ser contractats per substituir empleats amb dret a reserva de lloc de treball, per
cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents, a la categoria objecte d'aquesta convocatòria.
Aquesta borsa tindrà una durada de dos anys, en compliment del que disposa l'article 95.2 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Les contractacions laborals temporals seran en alguna de les modalitats de durada determinada previstes a
l'art. 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Estatut
dels Treballadors, segons la necessitat que es produeixi en cada moment i es podrà establir un període de
prova.

El funcionament de la borsa serà dinàmic, d'acord amb els següents supòsits:

· S'intentarà la comunicació fins a un màxim de dues vegades en diferents moments del dia, al telèfon i/o
correu electrònic facilitat per l'aspirant, pel que si no es localitza en el mateix dia es passarà al següent de la
llista.

· Si una persona rebutja una oferta, aquesta es proposarà a la següent persona en ordre de puntuació, i així
successivament.

· Si es rebutja una primera proposta la persona quedarà en situació d'inactiu i no se la tornarà a avisar. No
obstant això, quan aquesta persona torni a tenir disponibilitat, podrà posar-se en contacte amb el gestor de la
borsa per activar-s'hi de nou i ocuparà el lloc a la llista que va obtenir en el moment del concurs.

· Si una persona que està en situació d'actiu a la borsa rebutja una segona oferta, perdrà la prioritat que li
atorgava la puntuació i passarà a ocupar l'últim lloc de la llista.

· Quan finalitzi la substitució/contractació temporal, tornarà a ocupar el lloc que va obtenir en el moment del
concurs.

· La persona que no respongui en el termini de 24 hores després de ser requerida en els telèfons i/o correu
electrònic que ens facilita, no mantindrà cap dret preferent i es cridarà al següent candidat de la llista.

· També quedarà exclosa de la borsa la persona que prèviament hagi treballat en aquest lloc de treball i no
hagi superat el període de pràctiques o prova.

Qualsevol persona inclosa en la borsa de treball podrà sol·licitar la seva inactivació voluntària en la borsa per
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una única vegada, mitjançant escrit dirigit a la secció de recursos humans.

En aquest supòsit no rebran ofertes de feina, mentre estigui en situació d'inactivació voluntària, sense perdre el
seu lloc a la borsa de treball. Si dintre del període de vigència de la borsa es volen tornar a activar s'haurà de
comunicar al gestor de la borsa.

Qualsevol persona inclosa en la borsa de treball podrà renunciar voluntàriament a formar-ne part, mitjançant
escrit dirigit a la secció de recursos humans, quedant exclòs definitivament de la mateixa.

 

Onzena.- Causes de cessament

El cessament com a personal contractat laboral temporal es podrà produir per les causes generals previstes en
la normativa laboral vigent.

Les contractacions laborals es realitzaran amb el tipus de contracte més adient per atendre les necessitats de
caràcter temporal que puguin produir-se, amb respecte a la normativa laboral vigent en cada cas, i en especial
en quant a la seva durada.

 

Dotzena.- Incompatibilitat amb l'exercici d'altres càrrecs, professions o activitats.

En l'exercici de les tasques atribuïdes a la plaça i al lloc a la qual sigui adscrit/a serà aplicable a l'empleat
públic la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual
l'aspirant, abans d'incorporar-se al servei de la Corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si
s'escau, sol·licitar la compatibilitat, o exercir, altrament, l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 53/84 de 26 de
desembre, a l'article 10 de laLlei 21/1987, de 26 novembre i a l'article 337 del Decret 214/90 de 30 de juliol.

 

Tretzena.- Publicitat.

1. La convocatòria juntament amb les bases s'han de publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona. Un extracte de la convocatòria, fent referència a l'objecte d'aquesta, s'ha de publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. Les bases i la convocatòria s'han de publicar al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'El Bruc i al web
municipal.

3. Una vegada iniciat el procés selectiu i en base a l'art. 58.8.c) de la Llei 26/2010 de 3 d'agost, les
convocatòries successives juntament amb la data, l'hora i el lloc de celebració de les proves, com també els
actes i acords del Tribunal de selecció i totes les informacions i anuncis relacionats amb el procediment selectiu
es faran públics únicament en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'El Bruc i al web municipal.

En tot cas, les convocatòries per la celebració de les proves han de fer-se públiques almenys amb 72 hores
d'antelació a l'inici de la prova següent (Article 79, Decret 214/1990, de 30 de juliol).

4. A tots els efectes, la publicació dels diferents anuncis en web municipal determina l'inici del còmput de
terminis.

 

Catorzena.- Recursos.

1. Contra els actes de tràmit de l'òrgan seleccionador que decideixen directament o indirectament el fons de
l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, que produeixen indefensió o
perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs
d'alçada davant de l'Alcalde de l'Ajuntament del Bruc, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la
publicació, exposició en el tauler d'anuncis o notificació individual.

2. Contra els actes de tràmit de l'òrgan seleccionador no inclosos en el punt anterior, al llarg del procés
selectiu, els aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè es prenguin en
consideració en el moment de fer pública la puntuació final del procés selectiu.

3. Contra les llistes definitives de persones admeses i excloses, la resolució per la qual es declara finalitzat el
procediment selectiu amb el nomenament de la persona aspirant proposada pel Tribunal selectiu es pot
interposar recurs potestatiu de reposició davant de l'Alcalde l'Ajuntament del Bruc, dins del termini d'un mes,
comptat a partir del dia següent al de la seva publicació o directament recurs contenciós administratiu davant
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del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent al que tingui lloc la notificació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa modificada per la disposició addicional dos de la Llei orgànica 19/2003,
de 23 de desembre, que modifica al seu torn la Llei orgànica del poder judicial 6/85, d'1 de juliol.

4. Aquestes bases poden ser impugnades per qui es consideri persona interessada legítima, mitjançant els
recursos següents: amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini
d'un mes a comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria. També es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la notificació o publicació en els diaris oficials.

 

 

Annex I. TEMARI

 

Tema 1. L'organització municipal. Els municipis de règim comú. Òrgans necessaris: l'alcalde, els tinents
d'alcalde, el Ple i òrgans complementaris: comissions informatives I altres òrgans.

Tema 2. El ciutadà com a persona administrada: concepte i classes. La capacitat de les persones administrades
i les seves causes modificatives. Drets dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions públiques.

Tema 3. L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i forma.

Tema 4. Les competències educatives en matèria d'educació infantil de 0 a 3 anys. Normativa de referència per
a les escoles bressol.

Tema 5. Característiques generals de l'infant fins els tres anys. Principals factors que intervenen en el seu
desenvolupament. Etapes i moments més significatius. El desenvolupament infantil en el primer any de vida. El
paper dels adults.

Tema 6. El desenvolupament psicomotor en els infants fins els tres anys. La psicomotricitat en el currículum
d'Educació infantil. La sensació i percepció com a font de coneixements. L'organització sensorial i perceptiva. La
intervenció educativa.

Tema 7. L'infant descobreix els altres. Procés de vinculació i acceptació. L'escola bressol com a institució
socialitzadora. El paper de l'escola bressol en la prevenció i intervenció amb infants en situació de risc social.
Principals conflictes de la vida en grup.

Tema 8. Desenvolupament cognitiu fins els tres anys. El coneixement de la realitat. L'observació i exploració
del món físic, natural i social. Gènesi i formació dels principals conceptes.

Tema 9. La integració de l'infant amb necessitats educatives especials.

Tema 10. La família com a primer agent de socialització. Expectatives familiars respecte l'Educació infantil.
Període d'adaptació dels infants al centre educatiu. Relacions entre la família i l'equip docent.

Tema 11. Educació per a la salut. Actituds i hàbits referits al descans, la higiene i activitat infantil. Prevenció
d'accidents, primers auxilis i malalties infantils. Criteris per a la intervenció educativa.

Tema 12. Alimentació, nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de menús. Trastorns infantils
relacionats amb l'alimentació. Les hores de menjar com a moments educatius.

Tema 13. L'educació sexual a l'etapa infantil. Descobriment i identificació amb el propi sexe. La construcció
dels rols masculí i femení. Estratègies educatives per evitar la discriminació de gènere.

Tema 14. Consecució de les capacitats generals de l'etapa mitjançant els objectius i continguts de les àrees del
currículum d'Educació Infantil.

Tema 15. Principis d'intervenció educativa en Educació Infantil. L'enfocament globalitzador. Sentit i significació
de l'aprenentatge. Metodologia basada en l'observació i en l'experimentació. La seva concreció en el marc del
projecte curricular.

Tema 16. La programació en el primer cicle de Educació Infantil. Objectius, continguts i metodologia adequada
per als infants de zero a tres anys.
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Tema 17. La continuïtat entre l'Educació Infantil de primer i de segon cicle. Mesures curriculars i vies de
coordinació.

Tema 18. La funció del docent en Educació Infantil. La intencionalitat educativa. Relacions interactives entre
l'infant i l'educador. El mestre com a membre de l'equip educatiu i en la seva relació amb les famílies.

Tema 19. L'organització dels espais i del temps. Criteris per a una adequada distribució i organització espacial i
temporal. Ritmes i rutines quotidianes. L'avaluació dels espais i del temps.

Tema 20. Equipament, material didàctic i materials curriculars en Educació Infantil. Selecció, utilització i
avaluació dels recursos materials.

Tema 21. El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i de
l'expressió. La comunicació no verbal. Problemes més freqüents en el llenguatge infantil.

Tema 22. L'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua en la Educació Infantil. Tècniques i recursos per a la
comprensió i l'expressió oral.

Tema 23. La literatura infantil. El conte: el seu valor educatiu. Criteris per a seleccionar, utilitzar i narrar
contes orals o escrits. Activitats a partir del conte. La biblioteca de l'escola bressol.

Tema 24. L'educació musical en Educació Infantil. El descobriment del so i del silenci. Característiques i criteris
de selecció de les activitats musicals. Els recursos didàctics.

Tema 25. Evolució de l'expressió plàstica en els infants. Elements bàsics del llenguatge plàstic. Objectius,
continguts, materials, activitats, estratègies metodològiques i d'avaluació de l'expressió plàstica. Models i
estereotips.

Tema 26. L'expressió corporal. El gest i el moviment. L'expressió corporal com a ajuda en la construcció de la
identitat i de l'autonomia personal. Joc simbòlic.

Tema 27. El joc i l'aprenentatge escolar. Tipus i classes de jocs. Materials i recursos. El racó com a espai lúdic i
d'aprenentatge. L'observació del joc.

Tema 28. El pati com espai educatiu. Organització dels equipaments i materials didàctics adequats per aquest
espai.

 

 

Annex II

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ DE CONVOCATÒRIA PER A UN PROCÉS SELECTIU

 

 ANNEX II INSTNCIA_auto.pdf

 

(20.280.001)
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Annex II

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ DE CONVOCATÒRIA PER A UN 
PROCÉS SELECTIU

Dades de la convocatòria
Borsa de treball d’educador/a per a l’Escola Bressol Municipal “La Cadireta” del Bruc 
(Exp. núm. 01 09 004 001 2020)

Dades personals

1r Cognom 2n Cognom Nom

Sexe
 Home  Dona

Data de naixement NIF

Telèfon Mòbil Domicili

Localitat Codi postal Nacionalitat

Adreça e-mail 

MANIFESTO: 
Que  reuneixo  totes  i  cadascuna  de  les  condicions  i  circumstàncies  establertes  a  les  bases
reguladores de la convocatòria i declaro acceptar les bases reguladores d’aquest procés selectiu.

SOL·LICITO: 
Ser admès/a a la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’educador/a per a l’escola
bressol municipal “La Cadireta” del Bruc, en règim de contractació laboral temporal.

DECLARO: 
Que són certes les dades que es manifesten.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:

 Fotocòpia del DNI o de la nacionalitat que es tingui
 Fotocòpia de la titulació acadèmica
 Fotocòpia del certificat del nivell C de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent. 
 Currículum vitae amb descripció i acreditació fefaent dels mèrits al·legats.
 Certificat  negatiu  del  Registre  Central  de  Delinqüents  Sexuals  o  declaració  jurada  conforme

l’aspirant  no  ha  estat  condemnat/da  per  sentència  ferma  per  algun  delicte  contra  la  llibertat  i
indemnitat sexual o tràfic de persones.

1.- Experiència professional
Serveis efectius prestats en escoles bressols / llar d’infants de titularitat pública com a funcionari/ària 
de carrera, personal interí o personal laboral en la categoria d’educador/a escola bressol: 

Centre escolar / període
-

AJUNTAMENT DEL BRUC,    C/ Bruc del Mig, 55   08294  El Bruc. Telf.: 93.771.0006  Fax.: 93.771.0450  e-mail:bruc@diba.cat  C.I.F.P0802500I

---
--
--
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2.- Serveis efectius prestats en altres escoles bressol /llar d’infants de titularitat privada, en la 
categoria d’educador/a d’escola bressol

Centre escolar / període
-

3.- Títols, cursos o diplomes relacionats amb la plaça a cobrir (cursos amb certificat 
d’assistència i aprofitament, màsters, postgraus, doctorats, cursos de perfeccionament...)
Nom del curs Centre Durada en hores Any realització

El Bruc,       d      de 20     
Signatura

De conformitat  amb la normativa  de protecció de dades de caràcter  personal,  s’informa que els seves dades de caràcter
personal s’incorporaran al fitxer del qual és titular l’Ajuntament del Bruc. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la convocatòria
de selecció en què participen com a part integrant de l’Ajuntament del Bruc. Amb aquesta sol·licitud consenten en el tractament
de les seves dades personals per a la finalitat indicada. Finalment, informem que poden exercir en qualsevol moment els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit al Registre General de l’Ajuntament del Bruc, carrer Bruc del
Mig, 55 08294-El Bruc, indicant clarament l’objecte de l’assumpte. 

IL·LM. SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DEL BRUC

AJUNTAMENT DEL BRUC,    C/ Bruc del Mig, 55   08294  El Bruc. Telf.: 93.771.0006  Fax.: 93.771.0450  e-mail:bruc@diba.cat  C.I.F.P0802500I

-
-
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI

ANUNCI sobre convocatòria de procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tresorer/a (exp. 2020/988).

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 192 de data 5 d'octubre de 2020 es publiquen íntegrament
les bases reguladores del procés selectiu, mitjançant concurs oposició, per a cobrir, amb caràcter d´interí, el
lloc de tresorer/a de l´Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

Les instàncies i sol·licituds per prendre part en les proves selectives s'haurà de presentar en el Registre
General d'aquest Ajuntament o en qualsevol de les formes establertes en Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
Procediment Administratiu Comú a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al DOGC i durant el
termini improrrogable de 20 dies hàbils.

Els successius anuncis referents a la convocatòria es publicaran, si s'escau, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i en el tauler d'edictes d'aquesta Corporació.

 

Calonge i Sant Antoni, 5 d'octubre de 2020

 

Jordi Soler i Casals

Alcalde

 

(20.282.079)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI

ANUNCI sobre convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic/a auxiliar d'esports
(exp. 2020/629).

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 192 de data 5 d'octubre de 2020 es publiquen íntegrament
les bases reguladores del procés selectiu per a la cobertura, mitjançant contracte laboral fix, d´una plaça de
tècnic/a auxiliar d´esports, assimilada al grup de classificació C1, per concurs oposició de lliure accés.

Les instàncies i sol·licituds per prendre part en les proves selectives s'haurà de presentar en el Registre
General d'aquest Ajuntament o en qualsevol de les formes establertes en Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
Procediment Administratiu Comú a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al DOGC i durant el
termini improrrogable de 20 dies hàbils.

Els successius anuncis referents a la convocatòria es publicaran, si s'escau, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i en el tauler d'edictes d'aquesta Corporació.

 

Calonge i Sant Antoni, 5 d'octubre de 2020

 

Jordi Soler i Casals

Alcalde

 

(20.282.080)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI

ANUNCI sobre convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'oficial 2a de promoció
interna (exp. 2020/6120).

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 192 de data 5 d'octubre de 2020 es publiquen íntegrament
les bases reguladores del procés selectiu per a la cobertura definitiva d´una plaça d´oficial/a 2a, grup AP,
mitjançant concurs oposició, promoció interna.

Les instàncies i sol·licituds per prendre part en les proves selectives s'haurà de presentar en el Registre
General d'aquest Ajuntament o en qualsevol de les formes establertes en Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
Procediment Administratiu Comú a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al DOGC i durant el
termini improrrogable de 20 dies hàbils.

Els successius anuncis referents a la convocatòria es publicaran, si s'escau, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i en el tauler d'edictes d'aquesta Corporació.

 

Calonge i Sant Antoni, 6 d'octubre de 2020

 

Jordi Soler i Casals

Alcalde

 

(20.282.081)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA

EDICTE sobre modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l'any 2020.

En el PLE del dia 24 de setembre de 2020 es va aprovar el següent acord:

 

PRIMER.- Modificar la Plantilla i la Relació de llocs de treball de l'any 2020, publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Girona número 247, de 30 de desembre de 2019, i al Diari Oficial de la Generalitat número 8066,
de 18 de febrer del 2020, i modificada posteriorment per la publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 91, de 12 de maig de 2020, i al Diari Oficial de la Generalitat número 8137, de 20 de maig de
2020, d'acord amb el detall a continuació:

1. Creació d'una plaça de Tècnic/a de Gestió a la plantilla de funcionaris, escala administració general,
subescala tècnica, classe de gestió, grup A2, i d'un lloc de treball de Tècnic/a de Promoció Econòmica (A2,
nivell de destinació 22, complement específic 9.999,92 € anuals).

2. Creació d'una plaça de Tècnic/a auxiliar a la plantilla de funcionaris, escala d'administració especial,
subescala tècnica, classe auxiliar, grup C1, i d'un lloc de treball de Tècnic/a auxiliar de cultura (C1, nivell de
destinació 20, complement específic de 8.067,08 € anuals).

3. Modificació del règim jurídic del lloc de treball de Tècnic/a d'Educació, passant de laboral a funcionari.

4. Modificació del complement específic del lloc de treball de Tècnic/a d'Educació, passant de 4.905,74 € a
5.003,88 €.

 

1. PERSONAL FUNCIONARI

 

ESCALA SUBESCALA CLASSE CATEGORIA Grup /
Subgrup

Places Vacants Amortitz

Habilitació de Caràcter
Nacional

Secretaria  Secretari A1 1 0  

Intervenció -
Tresoreria

 Interventor A1 1 1  

 Tresorer A1 1 1  

Administració General Tècnica Superior  A1 4 3  

De Gestió  A2 3 2  

Administrativa   C1 9 4  

Auxiliar   C2 2 1  

Administració Especial Tècnica Superior Titulats
superiors

A1 1 0  

Auxiliar  C1 1 1  

Tècnica Policia Sotsinspector C1 1 0  
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Local
Sergent C1 1 1  

Bàsica Caporal C1 4 1  

Agent C2 14 8  

PLACES PERSONAL FUNCIONARI 43 23  

 

 

 

2. PERSONAL LABORAL

 

Denominació de la plaça Grup / Subgrup Places Vacants Amortitz

TÈCNICS SUPERIORS

Tècnics superiors A1 2 0  

TÈCNICS MITJANS

Tècnics mitjans A2 7 2  

Director/a Llar d'Infants A2 1 0  

Mestre/a Llar d'Infants A2 2 2  

ADMINISTRATIUS O ASSIMILATS

Administratius C1 3 1  

Educadores llar d'infants C1 10 1  

Tècnic auxiliar de biblioteca C1 2 0  

Tècnic especialista en ràdio C1 1 0  

AUXILIARS O ASSIMILATS

Auxiliar ràdio municipal C2 1 0  

Auxiliars administratius C2 3 1  

Cap de brigada C2 2 1  

Conserges C2 6 2  

Oficials C2 8 2  

Auxiliars llars d'infants C2 1 0  

Treballadora auxiliar familiar C2 1 1  

SUBALTERNS O ASSIMILATS

Peó brigada AP 1 1  
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Cap brigada edificis AP 1 0  

Auxiliar de serveis AP 1 0  

Netejadores AP 2 1  

Auxiliar manteniment AP 1 1  

PLACES PERSONAL LABORAL 56 16  

 

 

 

3. PERSONAL EVENTUAL

 

Denominació de la plaça Grup Places Vacants Amortitz

Assessor de comunicació  1 0  

TOTAL PLACES PERSONAL EVENTUAL  1 0  

  

Total places: 100   

Total vacants: 39   

 

 

 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT CASSÀ DE LA SELVA ANY 2020

 

Lloc de treball Codi
orgànica

RJ Tipus lloc Forma de
provisió

Grup Nivell
de CD

Complement
específic

Jornada

SERVEIS GENERALS

Secretari/ària 100 F Comandament FHE -
concurs

A1 30 36.172,50 € C

Tècnic/a RRHH 100 F Lloc base Concurs A1 22 8.066,94 € C

Tècnic/a de gestió 100 F Lloc base Concurs A2 22 8.066,94 € C

Administratiu/va 100 F Lloc base Concurs C1 18 6.913,62 € C

Administratiu/va 100 F Lloc base Concurs C1 18 8.067,08 € C

Administratiu/va 100 F Lloc base Concurs C1 18 7.180,46 € C

Administratiu/va 100 F Lloc base Concurs C1 18 8.066,94 € C

Administratiu/va 100 F Lloc base Concurs C1 18 6.913,62 € C
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Administratiu/va 100 F Lloc base Concurs C1 18 8.066,94 € C

Auxiliar de serveis 100 L Lloc singular Concurs AP 10 745,22 € P

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Tècnic/a de promoció
econòmica

102 F Lloc base Concurs A2 22 9.999,92 € C

Auxiliar administratiu/va 102 F Lloc base Concurs C2 14 6.956,88 € C

Auxiliar manteniment 102 L Lloc base Concurs AP 10 4.456,90 € C

SERVEIS ECONÒMICS

Interventor/a 103 F Comandament FHE -
concurs

A1 27 26.138,84 € C

Tresorer/a 103 F Comandament FHE -
concurs

A1 22 20.876,10 € C

Administratiu/va tresoreria 103 F Lloc base Concurs C1 18 7.754,32 € C

Tècnic/a àrea econòmica 103 F Lloc base Concurs A1 22 8.057,42 € C

Tècnic/a control intern 103 F Lloc base Concurs A1 24 8.385,72 € C

Tècnic/a compt. i recapt. 103 F Lloc base Concurs A1 22 8.066,94 € C

Administratiu/va intervenció 103 F Lloc base Concurs C1 16 7.747,46 € C

Administratiu/va recaptació 103 F Lloc base Concurs C1 18 6.913,62 € C

Aux.admin recaptació 103 L Lloc base Concurs C2 14 6.673,80 € C

ARXIU MUNICIPAL

Arxiver/a 105 L Comandament Concurs A1 23 7.397,88 € C

Auxiliar administratiu/va 105 L Lloc base Concurs C2 14 6.647,76 € C

MEDI AMBIENT

Tècnic/a medi ambient 200 L Lloc singular Concurs A2 22 6.336,40 € C

URBANISME

Cap serveis jurídics 201 F Comandament Concurs A1 27 26.217,10 € C

Arquitecte/a tècnic/a 201 L Lloc singular Concurs A2 22 9.837,66 € C

Arquitecte/a tècnic/a
prevenció de riscos

201 L Lloc singular Concurs A2 22 11.419,80 € C

Arquitecte/a 201 L Comandament Concurs A1 26 19.846,54 € C

Cap de negociat urbanisme 201 F Lloc base Concurs C1 18 12.813,36 € C

Administratiu/va 201 F Lloc base Concurs C1 16 7.747,46 € C
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SERVEIS CULTURALS MUNICIPALS

Tècnic/a cultura i entitats 300 L Lloc singular Concurs A2 22 12.916,68 € C

Tècnic/a auxiliar de cultura 300 F Lloc base Concurs C1 20 8.067,08 € C

Delineant disseny gràfic 300 L Lloc base Concurs C1 18 6.896,96 € C

CENTRE CULTURAL SALA GALÀ

Bibliotecari/ària - Director/a
biblioteca

301 L Lloc singular Concurs A2 22 987,56 € C

Tècnic/a cultura i joventut 301 L Lloc singular Concurs A2 16 6.076,98 € C

Tècnic/a aux de biblioteca 301 L Lloc base Concurs C1 16 4.344,76 € C

Tècnic/a aux de biblioteca 301 L Lloc base Concurs C1 16 4.344,76 € C

Auxiliar administratiu/va 301 F Lloc base Concurs C2 14 6.957,16 € C

Conserge 301 L Lloc base Concurs C2 9 11.373,88 € C

Netejador 301 L Lloc base Concurs AP 7 5.305,44 € C

COMUNICACIÓ I EMISSORA MUNICIPAL

Assessor/a comunicació 100 E Assessorament Lliure
designació

  25.499,88 €  

Tècnic especialista
electrònica emissora

302 L Lloc base Concurs C1 22 7.280,56 € C

Agent comercial emissora 302 L Lloc base Concurs C2 18 6.882,26 € C

LLAR D'INFANTS

Director/a llar d'infants 400 L Lloc singular Concurs A2 22 10.426,64 € C

Mestre/a 400 L Lloc base Concurs A2 22 3.841,88 € C

Mestre/a 400 L Lloc base Concurs A2 22 3.053,68 € C

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 3.757,60 € C

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 3.001,04 € C

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 4.625,46 € C

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 4.629,80 € C

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 4.629,80 € C

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 3.744,16 € C

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 3.001,04 € C

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 3.001,04 € C

Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 4.629,80 € C
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Educador/a 400 L Lloc base Concurs C1 14 3.001,18 € C

Auxiliar de llar d'infants 400 L Lloc base Concurs C2 10 2.912,00 € C

SERVEIS EDUCATIUS

Conserge Puig d'Arques 401 L Lloc base Concurs C2 9 8.028,58 € C

Conserge Aldrich 401 L Lloc base Concurs C2 9 8.028,44 € C

Tècnic/a educació 401 F Lloc singular Concurs A2 22 5.003,88 € C

SERVEIS ESPORTIUS

Conserge 402 L Lloc base Concurs C2 9 8.545,88 € C

Conserge 402 L Lloc base Concurs C2 9 8.545,88 € C

Conserge 402 L Lloc base Concurs C2 9 8.794,94 € C

Netejador/a 402 L Lloc base Concurs AP 7 4.592,70 € C

SERVEIS SOCIALS

Treballador/a familiar 402 L Lloc base Concurs C2 9 11.184,74 € C

Tècnic/a immigració 402 L Lloc base Concurs A2 22 5.069,12 € C

SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT

Sotsinspector 600 F Comandament Concurs C1 22 29.214,64 € C

Sergent 600 F Lloc singular Concurs C1 20 19.994,24 € C

Caporal 600 F Lloc singular Concurs C1 16 18.144,42 € C

Caporal 600 F Lloc singular Concurs C1 16 18.223,52 € C

Caporal 600 F Lloc singular Concurs C1 16 18.144,42 € C

Caporal 600 F Lloc singular Concurs C1 16 18.144,42 € C

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.464,12 € C

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.450,96 € C

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.450,96 € C

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.490,58 € C

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.517,04 € C

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.583,82 € C

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.473,36 € C

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.450,96 € C

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.450,96 € C
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Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.450,96 € C

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.450,96 € C

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.450,96 € C

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.450,96 € C

Agent 600 F Lloc base Concurs C1 14 15.450,96 € C

Aux admin Seguretat 600 L Lloc base Concurs C1 14 11.650,10 € C

MANTENIMENT ESPAI URBÀ

Cap brigada 601 L Comandament Concurs C2 14 13.561,80 € C

Cap brigada 601 L Comandament Concurs C2 14 12.804,40 € C

Peó 601 L Lloc base Concurs AP 14 4.011,98 € C

Cap brigada edifics 601 L Lloc singular Concurs AP 14 12.084,66 € C

Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 1.071,70 € C

Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.369,90 € C

Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.363,18 € C

Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.316,28 € C

Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.316,28 € C

Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.316,28 € C

Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.316,28 € C

Oficial 601 L Lloc base Concurs C2 9 8.316,28 € C

 

 

Cassà de la Selva, 8 d'octubre de 2020

 

Robert Mundet Anglada

Alcalde

 

(20.282.063)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

ANUNCI sobre aprovació definitiva sense al·legacions de bases per a la concessió d'ajuts a la contractació
i nova implantació d'activitats comercials.

El Ple de la Corporació, en sessió de data 20-07-2020, va adoptar l'acord pel qual s'aprova el text de les Bases
reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'exercici 2020 –
PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS A LA CONTRACTACIÓ I NOVA IMPLANTACIÓ D'ACTIVITATS COMERCIALS AL
MUNICIPI DE COLLBATO

L'expedient ha estat exposat al públic per un termini de vint dies, mitjançant anunci publicat al BOPB de data
de 3 d'agost de 2020, al DOGC nº 8190, de data 31 de juliol de 2020 i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament,
sense que durant l'esmentat termini s'hagi presentat cap al·legació, per la qual cosa es fa constar que aquest
acord ha esdevingut definitiu el dia 22-08-2020.

El text íntegre de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a l'exercici 2020 – PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS A LA CONTRACTACIÓ I NOVA IMPLANTACIÓ
D'ACTIVITATS COMERCIALS AL MUNICIPI DE COLLBATO de l'Ajuntament de Collbató aprovades definitivament
ha estat publicat al BOPB del dia 30/09/2020.

 

Contra l'aprovació definitiva podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la darrera
publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat i Taulell d'Anuncis de
la Corporació.

 

Collbató, 22 de setembre de 2020

 

Miquel Solà i Navarro

Alcalde

 

 

Annex

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS A LA CONTRACTACIÓ I NOVA IMPLANTACIÓ
D'ACTIVITATS COMERCIALS AL MUNICIPI DE COLLBATO

 

1. OBJECTE

L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així com el procediment
d'atorgament de subvencions a les empreses locals i altres serveis de proximitat que realitzin noves
contractacions a treballador/a en règim de personal assalariat, així com , a totes les persones físiques i/o
jurídiques amb limitació de responsabilitat que es donin d'alta d'activitats i al règim de la seguretat social que
correspongui entre el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre de 2020, per tal de:

- Fomentar la contractació per treballadors del municipi, per tal de pal·liar els efecte en matèria d'ocupació
ocasionats per la crisi sanitària de la COVID-19

- Impulsar noves activitats econòmiques que s'implantin al municipi durant l'exercici de 2020 per tal de
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reforçar l'economia local.

 

2. FINALITAT

L'atorgament d'aquestes subvencions pretén assolir un objectiu d'interès social o utilitat pública, que no és un
altre que potenciar de teixit comercial local i reprendre l'activitat econòmica del municipi de Collbató, que s'han
vist alterats com a conseqüència de les mesures de l'estat d'alarma que han obligat a tancar establiments o a
reduir-ne l'activitat i han restringit els moviments de les persones amb la conseqüent disminució d'ingressos
que això comporta.

Es pretén contribuir a corregir una situació de distorsió del mercat provocada per les mesures adoptades per
lluitar contra la COVID-19. Per la via d'aquestes subvencions no s'atorga cap tracte de favor ni es facilita als
beneficiaris una situació de superioritat en el marc de les condicions de normal funcionament del mercat.
Contràriament, la finalitat és minimitzar els efectes negatius d'unes mesures adoptades per les autoritats
governatives que han alterat el funcionament del mercat tot obligant al tancament d'un seguit d'establiments
comercials i a la suspensió i/o reducció d'activitats econòmiques.

Donat que no és contrari al Pla Estratègic de Subvencions Municipal, per mitjà de modificació de crèdit
proposada pel Ple de la corporació, s'incorpora al Pla estratègic de Subvencions Municipals 2020, l'atorgament
de les subvencions per a la contractació i nova implantació d'activitats comercials al municipi de Collbató

 

3. RÈGIM JURÍDIC

L'ajuntament és competent per a la concessió d'aquestes subvencions d'acord amb l'article 84.2, lletra i) de
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que atribueix als governs locals competències en matèria de promoció de
tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic. Així mateix,
l'article 53.4 de la llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, determina que “Les corporacions
locals, d'acord amb la legislació de règim local, poden dur a terme polítiques de foment d'acord amb les
competències respectives.” L'atorgament d'aquestes subvencions es regirà per les presents bases i
supletòriament per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pels

articles 118 i ss., pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la llei de
subvencions, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim
jurídic del Sector Públic, i per la resta de normativa concordant aplicable que resulti d'aplicació.

 

4. PERÍODE D'EXECUCIÓ

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, es concediran d'acord a l'assignació pressupostària i
en relació a les despeses generades entre el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre de 2020.

 

5. REQUISITS DELS BENEFICIARIS/ÀRIES I FORMA D'ACREDITAR-LOS

1.- Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que seguidament es
determinaran de forma detallada, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a
l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS):

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, i les persones físiques, que compleixin els requisits que tot
seguit es detallen:

- Tenir una facturació anual no superior a 300.000€

- Tancament de l'establiment i/o reducció de l'activitat

- Trobar-se la seu social a Collbató

- Que l'activitat econòmica sigui desenvolupada per una persona autònoma, una

- microempresa o petita empresa

- Haver iniciat l'activitat entre el 14 de març i el 31 de desembre de 2020
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- Haver realitzat la contractació entre el 14 de març i el 31 de desembre de 2020, en les següents condicions:
1. Les persones contractades han d'estar inscrits a les oficines del SEPE  o estar en EROS com a  conseqüència
de tancaments

2. Els contractes hauran de tenir una durada mínima de 3 mesos

- Estar donat d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional corresponent i a Hisenda en
el moment de la presentació de la instància.

- Que, el domicili fiscal i en el seu cas, el local de desenvolupament de l'activitat es trobin en el terme
municipal de Collbató.

- Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i
altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre i el personal
autònom col·laborador.

2.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la
presentació dels documents que s'indiquen a l'article següent

 

6. DOCUMENTACIÓ

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

1.- Persones jurídiques

1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.

2) Escriptura de constitució o Estatuts.

3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la
representació legal del/de la sol·licitant.

4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.

5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària
d'acord amb el model normalitzat.

6) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció,
d'acord amb el model normalitzat.

7) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat.

8) Certificacions d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

9) Declaració responsable relativa a les retribucions anuals dels òrgans de direcció o administració, si són
beneficiàries d'una subvenció d'import superior als 10.000€.

10)Documentació que es consideri pertinent en relació al tipus de beneficiaris que acrediti el volum financer o
de negoci de la persona jurídica.

2.- Persones físiques

1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.

2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària
d'acord amb el model normalitzat.

3) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció,
d'acord amb el model normalitzat.

4) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar les que s'obtinguin en el futur.

5) Certificacions d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social

6) Documentació que es consideri pertinent en relació al tipus de beneficiaris que acrediti el volum financer o
de negoci de la persona física.
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L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà
degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

 

7. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la seva convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i durant els 20 dies hàbils següents.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant l'emplenament del model normalitzat, que serà signat
per l'interessat/da i que s'haurà de presentar davant el Registre General de l'entitat, o bé telemàticament, en
el cas de les persones físiques, si bé, en el cas de les persones jurídiques, la presentació telemàtica serà
obligatòria.

El model normalitzat de sol·licitud es pot trobar al web de l'Ajuntament (instància genèrica), la resta de
documents exigits a la base 6 es troben a l'annex 1 de les presents bases.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la
regulen.

 

8. REQUERIMENTS D'ESMENA PER L'EXISTÈNCIA DE DEFECTES O OMISSIONS DE DOCUMENTACIÓ

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per
tal que, en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació
o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud
de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015.

 

9. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases serà el de concurrència
competitiva. L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de
Dades Nacional de Subvencions, al Diari Oficial....(indicar diari oficial al qual se sol·licitarà la publicació a la
BDNS) i a la pàgina web de l'Ajuntament.

Les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris
objectius determinats a la present base, d'acord amb la prelació que en resulti.

Els criteris per a l'atorgament de les subvencions serà per rigorós ordre d'arribada de les mateixes.

Les despeses subvencionables seran aquelles concretes de l'activitat en quant a noves contractacions i/o inici
de l'activitat.

 

10. IMPORT, QUANTIA TOTAL MÀXIMA DE LES SUBVENCIONS A ATORGAR I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

L'import de les subvencions serà:

. Inici de nova activitat econòmica: 400€

. Noves contractacions : 150€ per cada nou contracte, amb un màxim de dos contractes per empresa.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2020 per a la concessió de les subvencions regulades en les
presents bases reguladores serà de 6.000€ i anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les quanties
màximes següents:

 

Àmbit Aplicació pressupostària Import

Org Prog Eco Denominació

PE 600 4300 47900 Foment del Comerç i Promoció Econòmica 6.000€
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11. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I LA CONCESSIÓ

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les
presents bases serà departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Collbató.

L'òrgan competent per a la resolució d'aquestes sol·licituds serà la Junta de Govern local de l'Ajuntament de
Collbató

 

12. TERMINI DE RESOLUCIÓ I DE NOTIFICACIÓ

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert,
i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data
de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini
màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 40 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

 

13. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar sense
reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de
forma expressa en el termini de 15 dies, a partir de la recepció de l'indicat acord.

La no presentació de l'acceptació s'entendrà com l'acceptació tàcita de la mateixa.

 

14. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Són obligacions dels beneficiaris d'aquests ajuts les especificades a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

 

15. JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS

Els beneficiaris, en el termini màxim de tres mesos des de la concessió de l'ajut (o altre termini que es
consideri), hauran de presentar a l'Ajuntament, pels mitjans abans indicats, els documents que es relacionen a
continuació:

- Acreditació de les despeses subvencionades mitjançant la presentació de les factures relacionades amb l'inici
de l'activitat econòmica a les que fan referència.

- Acreditació de les despeses de nova contractació

 

16. FORMA DE PAGAMENT

El pagament de la subvenció concedida, amb caràcter general, s'efectuarà d'un sol cop i una vegada aprovat
l'atorgament. El pagament es farà de forma prèvia a la justificació del mateix per tal de poder donar suport
immediat en la reactivació econòmica del municipi.

En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl·lic. Es realitzarà mitjançant transferència al
compte bancari del sol·licitant i sota la seva responsabilitat.

La no justificació de les despeses suposarà el retorn íntegre de la subvenció rebuda.
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17. DEFICIÈNCIES EN LA JUSTIFICACIÓ

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a
l'interessat/ada la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu
dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament
en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat,
es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de
quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es
procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el
seu pagament.

 

18. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o
privats.

 

19. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases serà objecte de publicitat, amb indicació de la
convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la
subvenció, la finalitat i conceptes subvencionats, segons es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions i Ajuts Públics, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 

20. CAUSES DE REINTEGRAMENT

1.- Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, el seu import definitiu sigui
inferior a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar-ne l'excés.

2.- Així mateix, també estarà obligat al reintegrament el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció
falsejant les condicions exigides o amagant-ne aquelles que n'haguessin impedit la concessió; per
incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de
justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control
financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats
percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en
què s'acordi la procedència del reintegrament.

 

21. OBLIGATS AL REINTEGRAMENT

1.- Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques que gaudeixin de la condició de persones
beneficiàries.

2.- Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques que
no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al compliment de les obligacions, que adoptin
acords que facin possibles els incompliments o consenteixin els incompliments dels qui depenguin d'ells. Així
mateix, seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les
seves activitats.

 

(20.282.082)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

ANUNCI sobre aprovació definitiva sense al·legacions de bases per a la concessió de subvencions per al
manteniment i represa de les activitats comercials.

El Ple de la Corporació, en sessió de data 20-07-2020, va adoptar l'acord pel qual s'aprova el text de les Bases
reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'exercici 2020 –
PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT I REPRESA DE LES ACTIVITATS COMERCIALS
DEL MUNICIPI DE COLLBATO COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19

L'expedient ha estat exposat al públic per un termini de vint dies, mitjançant anunci publicat al BOPB de data
de 17 de juliol de 2020, al DOGC nº 8179, de data 17 de juliol de 2020 i al taulell d'anuncis de l'Ajuntament,
sense que durant l'esmentat termini s'hagi presentat cap al·legació, per la qual cosa es fa constar que aquest
acord ha esdevingut definitiu el dia 14-08-2020.

El text íntegre de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a l'exercici 2020 – PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT I REPRESA
DE LES ACTIVITATS COMERCIALS DEL MUNICIPI DE COLLBATO COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ
GENERADA PEL COVID-19 de l'Ajuntament de Collbató aprovades definitivament ha estat publicat al BOPB del
dia 30/09/2020.

 

Contra l'aprovació definitiva podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la darrera
publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat i Taulell d'Anuncis de
la Corporació.

 

Collbató, 22 de setembre de 2020

 

Miquel Solà i Navarro

Alcalde

 

 

Annex

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL SUBMINISTRAMENTS DE LES
ACTIVITATS COMERCIALS DEL MUNICIPI DE COLLBATÓ COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ GENERADA
PEL COVID-19

 

1. OBJECTE

L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així com el procediment
d'atorgament de subvencions als comerços, empreses i autònoms que han hagut de tancar l'establiment i/o
reduir la seva activitat com a conseqüència de les mesures establertes en el marc de l'estat d'alarma decretat
per fer front a la COVID-19, per tal de contribuir a sufragar les despeses habituals relacionades amb l'activitat
econòmica que s'han continuat pagant malgrat el tancament de l'establiment i/o la reducció de l'activitat, en
concepte de subministraments bàsics (aigua, llum i gas).
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2. FINALITAT

L'atorgament d'aquestes subvencions pretén assolir un objectiu d'interès social o utilitat pública, que no és un
altre que ajudar al manteniment del teixit comercial local i reprendre l'activitat econòmica del municipi de
Collbató, que s'han vist alterats com a conseqüència de les mesures de l'estat d'alarma que han obligat a
tancar establiments o a reduir-ne l'activitat i han restringit els moviments de les persones amb la conseqüent
disminució d'ingressos que això comporta.

Es pretén contribuir a corregir una situació de distorsió del mercat provocada per les mesures adoptades per
lluitar contra la COVID-19. Per la via d'aquestes subvencions no s'atorga cap tracte de favor ni es facilita als
beneficiaris una situació de superioritat en el marc de les condicions de normal funcionament del mercat.
Contràriament, la finalitat és minimitzar els efectes negatius d'unes mesures adoptades per les autoritats
governatives que han alterat el funcionament del mercat tot obligant al tancament d'un seguit d'establiments
comercials i a la suspensió i/o reducció d'activitats econòmiques.

Donat que no és contrari al Pla Estratègic de Subvencions Municipal, per mitjà de modificació de crèdit
proposada pel Ple de la corporació, s'incorpora al Pla estratègic de Subvencions Municipals 2020, l'atorgament
de les subvencions per al subministraments de les activitats comercials del municipi de Collbató com a
conseqüència de la situació generada pel covid-19

 

3. RÈGIM JURÍDIC

L'ajuntament és competent per a la concessió d'aquestes subvencions d'acord amb l'article 84.2, lletra i) de
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que atribueix als governs locals competències en matèria de promoció de
tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic. Així mateix,
l'article 53.4 de la llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, determina que “Les corporacions
locals, d'acord amb la legislació de règim local, poden dur a terme polítiques de foment d'acord amb les
competències respectives.”

L'atorgament d'aquestes subvencions es regirà per les presents bases i supletòriament per la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, pels articles 118 i ss., pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
pel qual s'aprova el reglament de la llei de subvencions, les Bases d'Execució del Pressupost General per al
present exercici, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim jurídic del Sector Públic, i per la resta de normativa
concordant aplicable que resulti d'aplicació.

 

4. PERÍODE D'EXECUCIÓ

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, es concediran d'acord a l'assignació pressupostària i
en relació a les despeses generades des del 13 de març i mentre duri l'estat d'alarma.

 

5. REQUISITS DELS BENEFICIARIS/ÀRIES I FORMA D'ACREDITAR-LOS

1.- Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que seguidament es
determinaran de forma detallada, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a
l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS):

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, i les persones físiques, que compleixin els requisits que tot
seguit es detallen:

- Tenir una facturació anual no superior a 300.000€

- .Tancament de l'establiment i/o reducció de l'activitat

- Trobar-se la seu social a Collbató

- Que l'activitat econòmica sigui desenvolupada per una persona autònoma, una microempresa o petita
empresa

- Que l'activitat que desenvolupen s'hagi vist afectada pel tancament de l'establiment disposat al Reial Decret
456/200 de 17 de març que modifica l'article 10 del Reial Decret 463/2020 de 14 de març o, no sent aquest el
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cas, que l'activitat desenvolupada per l'empresa hagi patit una reducció de la seva facturació en el mes
anterior a la sol·licitud d'aquesta subvenció de com a mínim el 75%, en relació amb la mitjana efectuada en el
semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma. Quan la persona física o jurídica no porti d'alta els
6 mesos naturals exigits per acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es portarà a terme tenint en
compte el període d'activitat. Aquest requisit es justificarà a través d'una declaració responsable que es
presentarà inclosa a la instància presentada i juntament amb la resta de documentació requerida.

- Estar donat d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional corresponent i a Hisenda en
el moment de la presentació de la instància.

- Que, el domicili fiscal i en el seu cas, el local de desenvolupament de l'activitat es trobin en el terme
municipal de Collbató.

- Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i
altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre i el personal
autònom col·laborador.

2.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la
presentació dels documents que s'indiquen a l'article següent.

 

6. DOCUMENTACIÓ

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

1.- Persones jurídiques

1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.

2) Escriptura de constitució o Estatuts.

3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la
representació legal del/de la sol·licitant.

4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.

5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària
d'acord amb el model normalitzat.

6) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció,
d'acord amb el model normalitzat.

7) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat.

8) Certificacions d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

9) Declaració responsable relativa a les retribucions anuals dels òrgans de direcció o administració, si són
beneficiàries d'una subvenció d'import superior als 10.000€.

10)Documentació que es consideri pertinent en relació al tipus de beneficiaris que acrediti el volum financer o
de negoci de la persona jurídica.

2.- Persones físiques

1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.

2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària
d'acord amb el model normalitzat.

3) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció,
d'acord amb el model normalitzat.

4) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar les que s'obtinguin en el futur.

5) Certificacions d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social

6) Documentació que es consideri pertinent en relació al tipus de beneficiaris que acrediti el volum financer o
de negoci de la persona física.
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L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà
degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

 

7. TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la seva convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i durant els 20 dies hàbils següents.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant l'emplenament del model normalitzat, que serà signat
per l'interessat/da i que s'haurà de presentar davant el Registre General de l'entitat, o bé telemàticament, en
el cas de les persones físiques, si bé, en el cas de les persones jurídiques, la presentació telemàtica serà
obligatòria.

El model normalitzat de sol·licitud es pot trobar al web de l'Ajuntament (instància genèrica), La resta de
documents exigits a la base 6 es troben a l'annex 1 de les presents bases.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la
regulen.

 

8. REQUERIMENTS D'ESMENA PER L'EXISTÈNCIA DE DEFECTES O OMISSIONS DE DOCUMENTACIÓ

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per
tal que, en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació
o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistida de la seva sol·licitud
de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015.

 

9. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases serà el de concurrència
competitiva. L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de
Dades Nacional de Subvencions, al Diari Oficial de la Província de Barcelona i a la pàgina web de l'Ajuntament.

Les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris
objectius determinats a la present base, d'acord amb la prelació que en resulti.

Els criteris per a l'atorgament de les subvencions serà per rigorós ordre d'arribada de les mateixes.

Les despeses subvencionables seran aquelles concretes de l'activitat en quant a consums bàsics (llum, aigua i
gas).

 

10. IMPORT, QUANTIA TOTAL MÀXIMA DE LES SUBVENCIONS A ATORGAR I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

L'import de les subvencions serà de 150€ (cent cinquanta euros)

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2020 per a la concessió de les subvencions regulades en les
presents bases reguladores serà de 5.000€ i anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les quanties
màximes següents:

 

Àmbit Aplicació pressupostària Import

Org Prog Eco Denominació

PE 600 4300 47900 Foment del Comerç i Promoció Econòmica 5.000€

 

 

11. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I LA CONCESSIÓ
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L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les
presents bases serà el departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Collbató.

L'òrgan competent per a la resolució d'aquestes sol·licituds serà la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de
Collbató

 

12. TERMINI DE RESOLUCIÓ I DE NOTIFICACIÓ

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert,
i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data
de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini
màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 40 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

 

13. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar sense
reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de
forma expressa en el termini de 15 dies, a partir de la recepció de l'indicat acord.

La no presentació de l'acceptació s'entendrà com l'acceptació tàcita de la mateixa.

 

14. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Són obligacions dels beneficiaris d'aquests ajuts les especificades a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

 

15. JUSTIFICACIÓ DELS AJUTS

Els beneficiaris, en el termini màxim de tres mesos des de la concessió de l'ajut, hauran de presentar a
l'Ajuntament, pels mitjans abans indicats, els documents que es relacionen a continuació:

- Acreditació de les despeses subvencionades mitjançant la presentació de les factures de consum a les que fan
referència.

 

16. FORMA DE PAGAMENT

El pagament de la subvenció concedida, amb caràcter general, s'efectuarà d'un sol cop i una vegada aprovat
l'atorgament. El pagament es farà de forma prèvia a la justificació del mateix per tal de poder donar suport
immediat en la reactivació econòmica del municipi.

En cap cas el pagament de la subvenció es realitzarà en metàl·lic. Es realitzarà mitjançant transferència al
compte bancari del sol·licitant i sota la seva responsabilitat.

La no justificació de les despeses suposarà el retorn íntegre de la subvenció rebuda.

 

17. DEFICIÈNCIES EN LA JUSTIFICACIÓ

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a
l'interessat/ada la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu
dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament.
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2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat,
es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de
quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es
procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament.

 

18. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o
privats.

 

19. PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases serà objecte de publicitat, amb indicació de la
convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la
subvenció, la finalitat i conceptes subvencionats, segons es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions i Ajuts Públics, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 

20. CAUSES DE REINTEGRAMENT

1.- Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, el seu import definitiu sigui
inferior a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar-ne l'excés.

2.- Així mateix, també estarà obligat al reintegrament el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció
falsejant les condicions exigides o amagant-ne aquelles que n'haguessin impedit la concessió; per
incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de
justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control
financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats
percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en
què s'acordi la procedència del reintegrament.

 

21. OBLIGATS AL REINTEGRAMENT

1.- Respondran solidàriament els membres de les persones jurídiques que gaudeixin de la condició de persones
beneficiàries.

2.- Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques que
no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al compliment de les obligacions, que adoptin
acords que facin possibles els incompliments o consenteixin els incompliments dels qui depenguin d'ells. Així
mateix, seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les
seves activitats.

 

 

ANNEX 1

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER SOL·LICITUD DE LES SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE FOMENT DEL COMERÇ I
LA PROMOCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

 

Sol·licitant (nom, cognoms i DNI/NIF)

 

En representació de (nom, cognoms/raó social, DNI/NIF)

 

Dades de contacte
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Adreça/Població/Codi Postal/Província

 

Telèfon

Fax

E-mail

 

NO MANIFESTO oposició a que, de conformitat amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, els
documents i dades relatius a aquest procediment puguin ser consultats o obtinguts directament per
l'Ajuntament de Collbató quan hagin estat elaborats per una altra Administració.

 

SOL·LICITO que sigui admesa la meva sol·licitud per a l'atorgament de les subvencions en matèria de Foment
del comerç i Promoció Econòmica (...)

 

DECLARO

- Actuar en nom propi/estar autoritzat per actuar en nom d'altri/Tenir poders suficients per actuar en
representació de (...)

- Tenir plena capacitat d'obrar

- Complir amb els requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària.

- Compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció.

- Declarar les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les
que s'obtinguin en el futur.

- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- Trobar-se donat d'alta a l'epígraf adient de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

 

APORTO la següent documentació

   - (Cal especificar la documentació que s'annexa)

 

Collbató, (...) de (...) de (...)

 

L'interessat,

 

(20.282.083)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ

ANUNCI sobre aprovació definitiva de l'establiment del servei de la piscina municipal.

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Collbató, en sessió ordinària celebrada el 28 de setembre de 2020, va
aprovar definitivament l'establiment del servei de la piscina municipal, la memòria justificativa de la prestació
de l'esmentat servei i el Reglament d'ús.

El text íntegre de l'Ordenança aprovada, entrarà en vigor una vegada transcorreguts quinze dies hàbils des de
la publicació del mateix al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 d'octubre de 2020, d'acord amb el
que preveu 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 e l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

 

Collbató, 6 d'octubre de 2020

 

Miquel Solà i Navarro

Alcalde

 

(20.282.032)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE FIGUERES

ANUNCI sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obra municipal ordinària.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 1 d'octubre de 2020, va aprovar definitivament el
projecte denominat “Projecte de conservació i manteniment d'asfalt dels Carrers Met Miravitlles, rotonda Carles
Fages de Climent, Carrer Sant Llàtzer, Carrer Albert Cotó, Carrer d'Avinyonet, Carrer Mare de Déu de
Montserrat, Rambla Nova est, Rambla Nova oest, Carrer Josep Roca i Bros, Rotonda Carretera de Llançà, Plaça
de l'Estació nord, Plaça de l'Estació sud, Carrer Rubaudonadeu i Carrer Mar”.

De conformitat amb l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, que estableix que l'acord d'aprovació definitiva del projecte s'ha de publicar
al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al butlletí informatiu local, si
n'hi ha, i s'ha d'inserir al tauler d'anuncis de la corporació.

 

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran interposar els
recursos següents:

 

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en el termini d'un
mes comptat a partir de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de la
Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província de Girona. S'entendrà desestimat per silenci administratiu,
acabada la via administrativa i expedita la contenciosa administrativa si, transcorregut un mes comptat des del
dia següent al de la seva interposició, no es notifiqués la resolució. Si s'hagués presentat el recurs de reposició
potestatiu, el recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos comptats des del
dia següent al de la recepció de la notificació de l'acord resolutori del recurs de reposició, si és exprés, i, si no
ho fos, en el de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en que s'hagi produït l'acte presumpte de
desestimació del recurs per silenci administratiu.

 

- El contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos
comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de la
Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província de Girona. No es podrà interposar aquest recurs fins que s'hagi
resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició si s'hagués interposat.

 

- Qualsevol altre que estimi procedent.

 

Figueres, 5 d'octubre de 2020

 

Agnès Lladó Saus

Alcaldessa presidenta

 

(20.282.015)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE FIGUERES

ANUNCI sobre aprovació inicial d'una modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana.

El Ple de l'Ajuntament de Figueres, en sessió del dia 5 d'octubre de 2020, va aprovar inicialment la modificació
puntual del Pla general d'ordenació urbana de Figueres número 52 per a la ubicació del CEIP Carme Guasch
entorn del parc dels Olivars.

Se sotmet l'expedient administratiu i el document de modificació puntual a informació pública pel termini d'un
mes, que es comptarà des de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci, que es farà al Butlletí Oficial
de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat.

L'expedient queda exposat per a la seva consulta al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament, situat a
l'Avinguda Salvador Dalí, número 107, 2n pis, per tal que s'hi puguin plantejar les al·legacions que es
considerin adients. Aquesta documentació que s'exposa a informació pública també podrà ser consultada al
web de l'Ajuntament, durant aquest termini, a l'adreça http://www.figueres.cat/

 

Figueres, 6 d'octubre de 2020

 

Agnès Lladó Saus

Alcaldessa presidenta

 

(20.282.023)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE GAVÀ

ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores específiques de subvencions, en règim de
concurrència no competitiva, per al foment de l’ocupació i la millora de l'ocupabilitat mitjançant
l'autoocupació i la creació de micropimes, pimes i iniciatives d'economia social.

Anunci de l'Ajuntament de Gavà, sobre l'aprovació inicial de les bases reguladores específiques de subvencions
en règim de concurrència no competitiva per al foment de l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat mitjançant
l'autoocupació i la creació de micropimes, pimes i iniciatives d'economia social.

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 6 d'octubre de 2020, anuncia l'acord adoptat pel Ple de
l'Ajuntament de Gavà en sessió ordinària celebrada el dia 24 de setembre de 2020 d'aprovació inicial de les
bases reguladores específiques de subvencions en règim de concurrència no competitiva per al foment de
l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat mitjançant l'autoocupació i la creació de micropimes, pimes i iniciatives
d'economia social. Dit acord inicial, un cop transcorreguts els vint dies hàbils d'informació pública establerts a
l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprovà el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals i l'art. 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, sense que s'hagin
presentat cap al·legació o reclamació, esdevindrà automàticament definitiu.

 

Gavà, 8 d'octubre de 2020

 

Jordi Tort Reina

Tinent d'alcalde d'Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat

 

(20.282.088)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE GAVÀ

ANUNCI sobre aprovació de la modificació d'unes bases reguladores per a l'atorgament de premis.

Anunci de l'Ajuntament de Gavà, sobre aprovació de la modificació d'unes bases reguladores per a
l'atorgament de premis.

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 6 d'octubre de 2020, anuncia l'acord adoptat pel Ple de
l'Ajuntament de Gavà en sessió ordinària celebrada el dia 24 de setembre de 2020 d'aprovació de la
modificació de les Bases del Concurs Talent a les Aules 2019-2020. Dit acord inicial, un cop transcorreguts els
vint dies hàbils d'informació pública establerts a l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprovà el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i l'art. 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de subvencions, sense que s'hagin presentat cap al·legació o reclamació, esdevindrà
automàticament definitiu.

 

Gavà, 8 d'octubre de 2020

 

Jordi Tort Reina

Tinent d'alcalde d'Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat

 

(20.282.089)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE GIMENELLS I EL PLA DE LA FONT

EDICTE sobre aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal núm. 22, reguladora de la
gestió dels residus de la construcció.

D'acord amb el que estableix l'article 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, s'anuncia que en el BOP de Lleida núm. 188 de data 29 de setembre
de 2020 s'ha publicat l'edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Municipal Núm. 22,
reguladora de la gestió dels residus de la construcció.

 

Gimenells, 29 de setembre de 2020

 

Emma Solans Pérez

Alcaldessa

 

(20.282.028)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA

EDICTE sobre aprovació definitiva de la Memòria valorada per a l'arranjament dels camins afectats pels
danys dels aiguats (DANA).

Per Resolució d'alcaldia, de data 13 d'octubre de 2020, s'ha aprovat definitivament la Memòria Valorada per
l'arranjament dels camins afectats pels danys dels aiguats (DANA) del 22 d'octubre de 2019 al terme de la
Granadella: Camí de Les Comangroles – Les Figueres- Aranyons i Camí el Moro, redactada per l'arquitecta Sra.
Núria Lleonart Satorra, amb un pressupost d'execució per contracta de 33.071,05 euros (IVA inclòs), aprovada
inicialment per Resolució d'alcaldia de data 10 d'agost de 2020.

 

Contra aquesta Resolució que exhaureix la via administrativa es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant de l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la darrera
publicació d'aquesta Resolució, o es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida, dins del termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la darrera publicació
d'aquesta Resolució, o qualsevol altre que es consideri adient.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement a l'empara del que disposa el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

La Granadella, 13 d'octubre de 2020

 

Elena Llauradó Pomar

Alcaldessa

 

(20.287.075)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic de govern i administració de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

El Ple de l'ajuntament en sessió de 9 d'octubre de 2020, amb el quòrum de la majoria absoluta, va aprovar la
modificació del Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat
vigent (publicat al BOPB de 12.01.2012 i modificació al BOPB de 04.11.2013).

L'acord que incorpora el text de la modificació del reglament aprovada inicialment, s'exposa al públic per
termini de 30 dies hàbils, a comptar del següent a l'última publicació de les exigides legalment: al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o a un dels mitjans de
comunicació escrita diària, i al tauler d'anuncis de la corporació, per tal que durant aquest període es puguin
presentar al·legacions i/o suggeriments.

Cas que durant el termini d'exposició pública no es formulin al·legacions ni suggeriments, la modificació del
reglament s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord.

El text íntegre de la modificació es pot consultar a la seu electrònica d'aquest ajuntament:
https://seuelectronica.l-h.cat/. La resta de la documentació que integra l'expedient juntament amb l'acord es
podrà consultar de manera presencial, sol·licitant cita prèvia, al correu electrònic: secretaria@l-h.cat. Les
persones citades seran ateses els dies laborables en horari de 9 h a 14h, a les dependències municipals
situades a l'edifici consistorial, Plaça de l'Ajuntament, núm. 11. Així mateix es pot sol·licitar per mitjà
d'instància presentada al Registre Municipal, l'accés electrònic als documents que conformen l'expedient.

La qual cosa es publica de conformitat amb el que preveuen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim Local, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 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 i l'article 10.1.c) de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

L'Hospitalet de Llobregat, 9 d'octubre de 2020

 

M. Teresa Redondo del Pozo

Secretària general del Ple

 

(20.287.063)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE LES

EDICTE sobre aprovació definitiva d'un projecte tècnic.

Es fa públic l'aprovació definitiva per la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació Municipal dels projectes
tècnics d'obra:

 

- Projecte d'urbanització del Pla Parcial Urbanístic del sector anomenat Escamun Cat.

- Projecte constructiu de seguretat vial, reordenació d'accessos a la CN-230 del PK 182+865 al 183+300,
projecte que inclou la rotonda que dona resolució d'accés al Pla Parcial sector urbanístic Escamun Cat.

 

Es fa públic, per a general coneixement, amb la indicació de que contra aquesta aprovació que és definitiva en
via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha
dictat en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci, tal i com estableix
l'article 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Alternativament es pot interposar directament recurs, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el
termini de dos mesos, comptats des del dia de la recepció de la notificació corresponent o bé des del dia
següent a la publicació del present anunci al BOP i al DOGC, d'acord amb els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei
29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Les, 18 de setembre de 2020

 

Andreu Cortés Labrid

Alcalde

 

(20.283.093)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MANLLEU

ANUNCI sobre aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball.

El Ple municipal, en la sessió ordinària duta a terme el dia 29 de setembre del 2020, ha aprovat una
modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Manlleu pel 2020 i ha acordat que es procedeixi
a la seva publicació als butlletins oficials, la qual cosa es fa pública d'acord amb el que disposa l'article 28 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals,
transcrivint-se a continuació la part dispositiva d'aquest acord relativa a la modificació:

 

“Primer. Aprovar les modificacions de la relació de llocs de treball, d'acord amb l'organigrama funcional –que
s'adjunta a aquests acords- i la definició de cada lloc amb expressa indicació del seu perfil competencial i de la
denominació, tipus i sistema de provisió dels llocs de treball, els requisits exigits per al seu desenvolupament,
el nivell de complement de destí i, en el seu cas, el complement específic que correspongui al lloc, quan hagin
de ser desenvolupats per personal funcionari o la categoria professional i règim jurídic aplicable quan siguin
desenvolupats per personal laboral, que es detalla a continuació:

Àrea de Policia Local:

1. Amortitzar 1 dotació del lloc de treball de caporal (codi 1.002, de la RLT), reservat a personal funcionari,
subgrup C2, passant de 6 a 5 dotacions del lloc de treball.

2. Ampliar una dotació del lloc de treball de sergent (codi 1.001, de la RLT), reservat a personal funcionari,
subgrup C1, passant de 1 a 2 dotacions del lloc de treball.

Àrea Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge:

1. Amortitzar 1 dotació del lloc de treball d'operari/ària de neteja (codi 2018F, de la RLT)), reservat a personal
funcionari, grup AP, passant de 4 a 3 dotacions del lloc de treball.

2. Crear un lloc de treball de tècnic/a mig medi ambient (codi 2.019, de la RLT), reservat a personal funcionari,
subgrup A2, amb una dotació.

 

Segon. Trametre una còpia de la modificació introduïda en la relació de llocs de treball al Departament de
Governació i a l'Administració de l'Estat i procedir a donar-ne l'oportuna publicitat mitjançant la inserció del
corresponent anunci amb la reproducció íntegra de les característiques essencials de la modificació introduïda
en la relació de llocs de treball en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

 

Tercer. Facultar a la Regidoria d'Organització i Persones tan àmpliament com en Dret sigui necessari, per dictar
els actes corresponents en execució d'aquests acords.

 

Quart. Comunicar aquests acords a la Presidència de la Junta de Personal i del Comitè d'Empresa, per al seu
coneixement, i al Servei de Recursos Humans de l'Àrea de Serveis Generals, perquè realitzin els tràmits
administratius corresponents a l'execució d'aquests acords i a la Intervenció municipal, per al seu
coneixement.”

 

Manlleu, 5 d'octubre de 2020
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Àlex Garrido i Serra

Alcalde

 

(20.282.002)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MASSANES

EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de
prevenció d'incendis, de les parcel·les interiors i zones verdes del terme municipal de Massanes, PINU.

El Ple de l'Ajuntament de Massanes, en sessió ordinària celebrada el dia 24 de setembre de 2020, va adoptar el
següent ACORD:

 

“Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte executiu per a l'obertura i el manteniment de les franges perimetrals
de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes del municipi de Massanes, redactat pel tècnic Jordi
Canals Camprubí de l'empresa APEX FORESTAL I AMBIENTAL SCP, de data Juliol 2020 i finançat per la
Diputació de Girona.

 

Segon.- Exposar al públic el projecte durant el termini de 30 dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Taulell d'anuncis de la Corporació, i a l'E-tauler
de la seu electrònica de l'Ajuntament, www.massanes.cat per tal de què qualsevol persona interessada pugui
examinar-lo i formular-hi al·legacions i/o reclamacions al respecte, de conformitat amb el que estableix l'article
37 del ROAS.

 

Tercer.- Demanar informe i autorització a l'Agencia Catalana de l'Aigua ja que el projecte conté actuacions que
afecten el Domini Públic Hidràulic i/o la seva zona de servitud, de conformitat amb el que estableixen els
articles 7 i 9 del Reial Decret 849/1986, de 11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic
Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües.

 

Quart.- Notificar aquest acord a les persones afectades per l'ocupació de les seves parcel·les incloses en
l'Annex II i III ( parcel·les interiors, zones verdes i vies de servei), excepte en aquells on els treballs ja han
estat executats, de conformitat amb el que estableixen els articles 31 i 37 del ROAS.

 

Cinquè .- Fer constar que en cas de no haver-hi al·legacions, aquesta aprovació inicial s'elevarà a definitiva
sense necessitat de nou acord, quedant així mateix modificat el Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les
edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003 que va ser aprovat pel Ple municipal en sessió
celebrada en data 05 de maig de 2005, pel que fa als polígons obligats situats en terreny urbà, d'acord amb el
projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i
zones verdes del municipi de Massanes, el qual presenta un major ajust i detall.

 

Massanes, 30 de setembre de 2020

 

Joan Pou Lucea

Alcalde

 

(20.282.020)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MATADEPERA

ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal de Matadepera.

Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 5.10.2020, ha aprovat inicialment la
modificació del Reglament Orgànic Municipal.

En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord indicat, amb el seu text íntegre, es pot consultar, durant
el termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació d'aquest edicte en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un mitjà de
comunicació escrita diària o en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Matadepera
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812060009, als següents llocs:

 

- Al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Matadepera, a l'espai “Govern obert i transparència / Acció de
govern i normativa / Normativa, plans i programes / Memòries i documents dels projectes normatius en curs”
https://www.seu-e.cat/ca/web/matadepera/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-
normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs.

- A les oficines municipals, amb cita prèvia, tots els dies feiners entre les 9:00 i les 14:00 hores.

 

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar a les oficines de l'Ajuntament dins el mateix termini
d'informació pública per qualsevol dels mitjans que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

 

Matadepera, 8 d'octubre de 2020

 

Nil-Òscar López Crespo

Alcalde

 

(20.282.073)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

ANUNCI sobre aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de vehicles i
vianants amb el seu annex 1 del quadre de sancions.

De conformitat amb 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, es fa públic que la modificació de l'ordenança municipal de circulació de
vehicles i vianants amb el seu annex 1 del quadre de sancions ha esdevingut definitiva i el text íntegre del text
de l'ordenança aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès en sessió del dia 24 de febrer de 2020 ha
estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 5 d'octubre de 2020 CVE 2020026351.

 

Mollet del Vallès, 8 d'octubre de 2020

 

Mireia Dionisio Calé

Regidora de Mobilitat

 

(20.282.085)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

EDICTE sobre aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la protecció i tinença d'animals
de Montcada i Reixac (exp. 3/2020/OERM).

El BOP de Barcelona de data 5 d'octubre de 2020, publica l'anunci relatiu a l'aprovació definitiva de l'ordenança
municipal reguladora de la protecció i tinença d'animals de Montcada i Reixac, aprovada definitivament pel Ple
de l'Ajuntament en la sessió de 23 de setembre de 2020.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i en compliment del que disposa l'art. 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Montcada i Reixac, 17 de setembre de 2020

 

Laura Campos Ferrer

Alcaldessa

 

(20.282.105)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte de restauració de la Torre de l'Aigua i annexos, Casa de les
Aigües de Montcada i Reixac (exp. 12/2020/PROJECT).

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 28 de setembre de 2020, ha acordat aprovar
inicialment el projecte de restauració de la Torre de l'Aigua i annexes, Casa de les Aigües de Montcada i
Reixac.

El que s'exposa a informació pública per termini de 30 dies, mitjançant la publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, al e-tauler i a un diari o butlletí de difusió local, a fi efecte que els interessats puguin
consultar la documentació i fer al·legacions.

Acordar que en el cas que no es presenti cap al·legació durant el tràmit d'informació pública, el projecte
s'entendrà aprovat definitivament i s'emetrà el corresponent anunci al DOGC, al BOP de Barcelona, a un diari
de difusió local, i al e-tauler, de conformitat amb l'article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual es
regula el Reglament d'obres, activitats i serveis.

El projecte podrà consultar-se en la web municipal www.montcada.cat en l'apartat e-Tauler.

 

Montcada i Reixac, 2 d'octubre de 2020

 

Laura Campos Ferrer

Alcaldessa

 

(20.282.013)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE MUNTANYOLA

ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte executiu per a la construcció d'un nou CEIP.

El Ple de l'Ajuntament de Muntanyola, a la seva sessió extraordinària de 5 d'octubre de 2020, va aprovar per
unanimitat el projecte executiu per la construcció d'un nou CEIP a Muntanyola, redactat per Ferran Pelegrina i
Associats, SLP, amb un pressupost d'execució per contracte de 1.207.982,99 €, dels que 998.333,05 € son el
preu i els restants 209.649,94 € es corresponen a l'IVA, la seva declaració d'utilitat pública, i la realització de
la inversió continguda.

De conformitat amb l'article 37.2 del ROAS, (Decret 179/95 de 13 de juny), l'expedient romandrà exposat al
públic a l'efecte del seu examen i presentació d'al·legacions, durant el termini de trenta dies hàbils a partir de
la darrera publicació, ja sigui a la seu electrònica i taulers d'anuncis municipals, en el BOPB o en el DOGC. Si el
darrer dia del termini esmentat s'escau en festiu, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. De no
presentar-se reclamacions, es considerarà aprovat definitivament.

 

Muntanyola, 7 d'octubre de 2020

 

Carles Morera Calm

Alcalde

 

(20.281.081)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2020 (exp. 2906/2020).

Aprovada per Decret d'Alcaldia núm. 1371, de data 7 d'agost de 2020 l'oferta pública d'ocupació 2020 de
l'Ajuntament de Parets del Vallès, es fa pública, en compliment del que disposen l'article 296 del text refós 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 57 del Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals.

L'oferta pública d'ocupació es publicarà al DOGC I BOPB, al tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de
l'Ajuntament de Parets del Vallès, i tramentrà còpia a l'administració de l'Estat i a la Direcció d'Administració
Local de la Generalitat de Catalunya.

 

Parets del Vallès, 2 d'octubre de 2020

 

Jordi Seguer Romero

Alcalde

 

(20.287.044)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE SEGUR

EDICTE sobre publicació de l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de la Pobla de Segur, 2020.

De conformitat amb el que disposa l'article 91 del text refós de l'estatut bàsic de l'empleat púbic es publica a
continuació l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de la Pobla de Segur, 2020.

 

FUNCIONARIS

 

Places Denominació Grup CD

1 auxiliar administratiu d'administració general C2 16

 

 

Places Denominació Grup CD

1 Tècnic superior d'administració general A1 23

 

 

Places Denominació Grup CD

1 Vigilant municipal C2 16

 

LABORAL

 

Places Denominació Grup CD

1 Tècnic de dinamització local A2 18

 

La Pobla de Segur, 30 de juny de 2020

 

L'alcalde

 

(20.282.036)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE RIBERA D'URGELLET

ANUNCI sobre aprovació inicial de Pla especial per implantar un circuit de motocròs per a ús propi.

El Sr. HUGO MIGUEL VALERIO MARTINS ha presentat a l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet sol·licitud i
documentació per tramitació de PLA ESPECIAL PER A IMPLANTAR UN CIRCUIT DE MOTO CROSS PER A ÚS
PROPI a la parcel·la 69 del polígon 2 de Ribera d'Urgellet.

Atesa l'aprovació inicial del pla esmentat, per decret d'alcaldia de 7 d'octubre del 2020, i atès el que disposa
l'article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme, i
l'article 22 de la Llei 21/2016, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental de plans i programes, s'exposa
l'expedient a informació pública durant el termini de 45 dies hàbils mitjançant inserció d'edicte al Butlletí Oficial
de la Província, al DOGC, al Diari Segre i mitjans telemàtics (pàgina web de l'Ajuntament), a fi que qualsevol
que ho desitgi pugui presentar les al·legacions que cregui oportunes.

Es podrà examinar l'expedient a la Secretaria de l'Ajuntament durant les hores d'oficina.

 

El Pla de Sant Tirs, 8 d'octubre del 2020

 

Josefina Lladós Torrent

Alcaldessa

 

(20.282.044)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SALLENT

ANUNCI sobre aprovació definitiva de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions adreçades
a les activitats de promoció de comerç fora de l'àmbit de Llei de barris de Sallent.

D'acord amb l'article 124.2. del Reglament d'obres, d'activitats i serveis dels ens locals, es fa públic que s'han
aprovat definitivament les bases específiques per a l'atorgament de subvencions adreçades a les activitats de
promoció de comerç fora de l'àmbit de Llei de Barris mitjançant procediment de concurrència competitiva, i la
convocatòria del concurs públic. Les bases íntegres s'han publicat al BOBP en data 21 de setembre de 2020.

 

Sallent, 7 d'octubre de 2020

 

Oriol Ribalta i Pineda

Alcalde

 

(20.282.018)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

EDICTE sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2020.

 

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en la sessió celebrada en data 22 de setembre de 2020, ha
adoptat entre d'altres:

 

Aprovar l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l'any 2020, constituïda
per les places que s'indiquen a continuació:

PROVÍNCIA BARCELONA, CORPORACIÓ AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA, NÚMERO DE CODI
TERRITORIAL 08740

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI 2020

 

PLANTILLA FUNCIONARIS:

 

Es=Escala, Sub.=Subescala, A.E.=Administració Especial, A.G=Administració General, , S..E.=Serveis
Especials)

TAEOT= Taxa addicional d'estabilització de l'Ocupació temporal.

 

GRUP ES./ Sub. DENOMINACIÓ NUM.
PLACES

TITULACIÓ SISTEMA
PROVISIÓ

TORN TAEOT

C1 AG/AD. ADMINISTRATIU-
VA

10 Batxiller superior o cicle
formatiu de grau superior o
equivalent

CONCURS-
OPOSICIÓ

PROMOCIÓ
INTERNA

 

C2 AG/AUX.AD AUXILIAR AD 1 Graduat en educació
secundària o equivalent

CONCURS-
OPOSICIÓ

PROMOCIÓ
INTERNA

 

C2 AG/AUX.AD AUXILIAR AD 4 Graduat en educació
secundària o equivalent

CONCURS-
OPOSICIÓ

LLIURE 1

A1 AE/TECNICA LLETRAT 1 Graduat UNIVERSITARI EN
DRET

CONCURS-
OPOSICIÓ

LLIURE  

A2 AE/SERV.
ESPECIALS/COMESES
ESP.

TECNICS MITJÀ 2 Grau o Diplomatura, o
equivalent

CONCURS-
OPOSICIÓ

LLIURE 1

A2 AE/SERV.
ESPECIALS/COMESES
ESP.

TECNICS MITJÀ 2 Grau o Diplomatura, o
equivalent

CONCURS-
OPOSICIÓ

PROMOCIÓ
INTERNA
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C2 AE/SE/C.E./ POLICIA
LOCAL

AGENT 5* Graduat en educació
secundària o equivalent

OPOSICIÓ LLIURE  

C1 AE/SE/Personal oficis ENCARREGAT/DA 2 Batxiller superior o cicle
formatiu de grau superior o
equivalent

CONCURS-
OPOSICIÓ

PROMOCIÓ
INTERNA

 

C2 AE/SE/Personal oficis OFICIALS
PRIMERA

3 Graduat en educació
secundària o equivalent

CONCURS-
OPOSICIÓ

PROMOCIÓ
INTERNA

 

 

TOTAL FUNCIONARIS: 30

*(Inclou previsió de 2 places agents per jubilació 2021 i d'una per jubilació 2020)

 

 

LABORAL

 

CATEGORIA/DENOMINACIÓ NÚM.
VACANTS

TITULACIÓ SISTEMA
PROVISIÓ

GRUP TORN TAEOT

TÈCNIC/A AUXILIAR
INFORMÀTICA

1 Batxillerat superior o cicle formatiu
de grau superior o equivalent

CONCURS-
OPOSICCIÓ

C1 LLIURE  

TÈCNIC/A AUXILIAR
ORGANITZACIÓ

1 Batxillerat superior o cicle formatiu
de grau superior o equivalent

CONCURS-
OPOSICCIÓ

C1 LLIURE  

AUXILIARS ADMINISTRATIUS 2 Graduat en educació secundària o
equivalent

CONCURS-
OPOSICCIÓ

C2 LLIURE 2

MONITOR/A 1 Graduat en educació secundària o
equivalent

CONCURS-
OPOSICCIÓ

C2 LLIURE 1

TREBALLADOR FAMILIAR 1 Graduat en educació secundària o
equivalent

CONCURS-
OPOSICCIÓ

C2 LLIURE 1

CONSERGE 2* Agrupacions professionals sense
requisit de titulació, segons
classificació TREBEP

CONCURS-
OPOSICCIÓ

AP LLIURE 1

OPERARI 1 Agrupacions professionals sense
requisit de titulació, segons
classificació TREBEP

CONCURS-
OPOSICCIÓ

AP LLIURE  

TOTAL PLACES LABORALS: 9  

 

*1 per Sentència Judicial

 

 

Es fa constar que es compleix les limitacions pressupostàries establertes.

El que es fa públic per a general coneixement.
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Sant Andreu de la Barca, 28 de setembre de 2020

 

M. Enric Llorca i Ibáñez

Alcalde president

 

(20.282.039)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES

EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació puntual del Pla parcial SUD-08 Can Margarit, respecte a la
regulació de la subclau 8m1.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 23 de setembre de 2020, adoptà, per unanimitat dels
membres assistents, entre altres, el següent acord:

 

“Primer.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla Parcial SUD08 – Can Margarit, respecte la regulació
de la subclau 8m1, i més concretament, respecte l'alçada reguladora màxima, en els termes exposats a
l'informe de l'Arquitecte Municipal, Sr. Jordi Izquierdo i Vidal, el qual, s'acompanya com a ANNEX al present
acord. Considerant aquest informe com a part integrant d'aquest acord.

 

Segon.- Sotmetre l'expedient aprovat inicialment, així com tota la documentació que s'hi integra a informació
pública pel termini d'1 MES, mitjançant la publicació del corresponent edicte al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), als Diaris “EL PUNT AVUI” i “LA
VANGUARDIA”, així com a la seu electrònica de l'Ajuntament:
http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board// en la secció Tauler d'Anuncis, als efectes d'al·legacions,
a partir de l'endemà de la darrera publicació.

Així mateix, i en compliment de l'article 8.5 b) i c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, es
dona publicitat de tot el document objecte d'aprovació inicial a la seu electrònica
(http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/transparency/ en la carpeta EXPEDIENTS EN EXPOSICIÓ
PÚBLICA), als efectes de la seva consulta per via telemàtica per part de la ciutadania, als efectes de presentar
al·legacions i als efectes de poder participar en aquest expedient urbanístic.

 

Tercer.- En compliment de l'article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme (amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer), sol·licitar
informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, als efectes de que puguin pronunciar-
se sobre la modificació del Pla Parcial, objecte d'aprovació inicial:

- Departament de medi ambient (Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona).

- Agència Catalana de l'Aigua

Tot això sens perjudici de la necessitat de sol·licitar informes a d'altres organismes segons sigui necessari com
a conseqüència de les consultes i reunions que es puguin establir a partir d'ara.

 

Quart.- Notificar aquest acord a la Junta de Compensació del SUD08 – Can Margarit, als propietaris de la unitat
d'actuació, així com a l'Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat, per al seu coneixement i efectes.”

 

Sant Esteve Sesrovires, 7 d'octubre de 2020

 

Ricard Rosich i Palet

Secretari
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Vist i plau

Joan Galceran i Margarit

Tinent d'alcalde delegat

 

(20.282.046)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES

EDICTE sobre resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la quota 2 de les obres d'urbanització del
polígon industrial Sesrovires.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 23 de setembre de 2020, adoptà, per unanimitat dels
membres assistents, entre altres, el següent acord:

 

“Primer.- Estimar íntegrament l'escrit d'al·legacions interposat per la mercantil Sabadell Real State
Development SL Unipersonal, amb registre d'entrada 2020-E-RC-906 de data 07/02/2020 –contra l'acord de la
Junta de Govern Local adoptat en sessió ordinària de data 10 de gener de 2020, d'aprovació inicial de la
imposició i l'ordenació de la quota 2 de les obres d'urbanització del Polígon Industrial Sesrovires, així com el
repartiment de les obligacions en el seu pagament entre les diferents finques registrals, afectades per les
càrregues urbanístiques i pel compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació de l'àmbit de gestió
urbanística (UA3 – Polígon Industrial Sesrovires); l'establiment i exigència d'aquesta quota es legitima pel
disposat en l'article 139 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme; i d'aprovació inicial de la quota 2 i de la relació de subjectes passius, amb les quotes individuals-,
en els termes exposats a l'informe de l'arquitecte municipal, Sr.Jordi Izquierdo Vidal (REF.:JI26/2020),
considerant el resolt en aquest informe com a base de contestació i aclariment a l'escrit d'al·legacions
presentat; informe que s'acompanya com a ANNEX d'aquest acord i que forma part integrant del mateix.

 

Segon.- Desestimar íntegrament l'escrit d'al·legacions interposat per la mercantil Anroma 74, SL, amb registre
d'entrada 2020-E-RC-1380 de data 02/03/2020 –contra l'acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió
ordinària de data 10 de gener de 2020, d'aprovació inicial de la imposició i l'ordenació de la quota 2 de les
obres d'urbanització del Polígon Industrial Sesrovires, així com el repartiment de les obligacions en el seu
pagament entre les diferents finques registrals, afectades per les càrregues urbanístiques i pel compte de
liquidació provisional del projecte de reparcel·lació de l'àmbit de gestió urbanística (UA3 – Polígon Industrial
Sesrovires); l'establiment i exigència d'aquesta quota es legitima pel disposat en l'article 139 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme; i d'aprovació inicial de la
quota 2 i de la relació de subjectes passius, amb les quotes individuals-, en els termes exposats a l'informe de
l'arquitecte municipal, Sr.Jordi Izquierdo Vidal (REF.:JI26/2020), considerant el resolt en aquest informe com a
base de contestació i aclariment a l'escrit d'al·legacions presentat; informe que s'acompanya com a ANNEX
d'aquest acord i que forma part integrant del mateix.

 

Tercer.- Estimar íntegrament l'escrit d'al·legacions interposat per la mercantil Divarian Propiedad SA, amb
registre d'entrada 2020-E-RE-368 de data 27/02/2020 –contra l'acord de la Junta de Govern Local adoptat en
sessió ordinària de data 10 de gener de 2020, d'aprovació inicial de la imposició i l'ordenació de la quota 2 de
les obres d'urbanització del Polígon Industrial Sesrovires, així com el repartiment de les obligacions en el seu
pagament entre les diferents finques registrals, afectades per les càrregues urbanístiques i pel compte de
liquidació provisional del projecte de reparcel·lació de l'àmbit de gestió urbanística (UA3 – Polígon Industrial
Sesrovires); l'establiment i exigència d'aquesta quota es legitima pel disposat en l'article 139 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme; i d'aprovació inicial de la
quota 2 i de la relació de subjectes passius, amb les quotes individuals-, en els termes exposats a l'informe de
l'arquitecte municipal, Sr.Jordi Izquierdo Vidal (REF.:JI26/2020), considerant el resolt en aquest informe com a
base de contestació i aclariment a l'escrit d'al·legacions presentat; informe que s'acompanya com a ANNEX
d'aquest acord i que forma part integrant del mateix.

 

Quart.- Desestimar íntegrament l'escrit d'al·legacions interposat per la mercantil Anroma 74, SL,, amb registre
d'entrada 2020-E-RE-441 de data 09/03/2020 –contra l'acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió
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ordinària de data 10 de gener de 2020, d'aprovació inicial de la imposició i l'ordenació de la quota 2 de les
obres d'urbanització del Polígon Industrial Sesrovires, així com el repartiment de les obligacions en el seu
pagament entre les diferents finques registrals, afectades per les càrregues urbanístiques i pel compte de
liquidació provisional del projecte de reparcel·lació de l'àmbit de gestió urbanística (UA3 – Polígon Industrial
Sesrovires); l'establiment i exigència d'aquesta quota es legitima pel disposat en l'article 139 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme; i d'aprovació inicial de la
quota 2 i de la relació de subjectes passius, amb les quotes individuals-, en els termes exposats a l'informe de
l'arquitecte municipal, Sr.Jordi Izquierdo Vidal (REF.:JI26/2020), considerant el resolt en aquest informe com a
base de contestació i aclariment a l'escrit d'al·legacions presentat; informe que s'acompanya com a ANNEX
d'aquest acord i que forma part integrant del mateix.

 

Cinquè.- Aprovar definitivament la imposició i l'ordenació de la quota 2 de les obres d'urbanització del Polígon
Industrial Sesrovires, així com el repartiment de les obligacions en el seu pagament entre les diferents finques
registrals, afectades per les càrregues urbanístiques i pel compte de liquidació provisional del projecte de
reparcel·lació de l'àmbit de gestió urbanística (UA3 – Polígon Industrial Sesrovires); l'establiment i exigència
d'aquesta quota es legitima pel disposat en l'article 139 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

 

Sisè.- Aprovar definitivament la quota 2 de les obres d'urbanització del Polígon Industrial Sesrovires, així com
el repartiment de les obligacions en el seu pagament entre les diferents finques registrals, afectades per les
càrregues urbanístiques i pel compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·lació de l'àmbit de gestió
urbanística (UA3 – Polígon Industrial Sesrovires); en el ben entès que el repartiment d'aquestes càrregues serà
el definit a l'apartat 7 de l'informe REF.:JI26/2020, emès per l'arquitecte municipal, Sr. Jordi Izquierdo Vidal, el
qual s'acompanya com a ANNEX a aquest acord formant part integrant del mateix; en aquest informe s'hi
acompanya full desglossat per cadascun dels propietaris obligats a realitzar el pagament, amb la totalitat
d'obligacions al respecte (únicament s'adjuntarà la informació de cadascun dels propietaris).

 

Setè.- Aprovar definitivament la relació de subjectes passius, així com les quotes individuals que resulten
d'aplicar la quantitat de 721.220'22€ + 151.456'25 € en concepte d'IVA, o sigui, un total (IVA inclòs) de
872.676'47€, a repartir entre els propietaris, a raó dels percentatges establerts en el projecte de reparcel·lació,
i segons allò definit a l'informe tècnic (REF.:JI26/2020); informe que s'acompanya com a ANNEX al present
acord, formant part integrant del mateix.

 

Vuitè.- Als efectes de poder fer front a les obres d'urbanització finalitzades i recepcionades en data 20/04/2020
de la UA3 – PI Sesrovires, el cobrament d'aquesta quota 2 es recaptarà en un únic gir.

 

Novè.- Publicar l'acord d'aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al Diari EL PUNT AVUI, així com a la seu electrònica de
l'Ajuntament (http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/transparency/ en la carpeta URBANISME, OBRES
PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT) carpeta “Aprovació definitiva de la Quota 2 de les obres d'urbanització del
Polígon Industrial Sesrovires”; en aquesta seu s'hi publicarà també l'informe tècnic ANNEX al present acord.

 

Desè.- Notificar aquest acord definitiu als propietaris de la Unitat d'actuació 3 (UA3) del Polígon Industrial
Sesrovires, a l'Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat, i a l'Àrea de Serveis Interns i Seguretat Ciutadana
(Serveis Econòmics), per al seu coneixement i efectes.

 

Onzè.- Aquest acord definitiu, procedir a notificar-ho a cada subjecte passiu amb les quotes que corresponguin
si fos conegut i, en el seu defecte, mitjançant edictes.

 

En el ben entès que com que la recaptació tant en voluntària com en executiva, de les quotes urbanístiques, es
troba delegada a favor de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona que du a
terme la gestió i la recaptació d'ingressos de dret públic, serà aquest organisme autònom local qui realitzarà
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les funcions de notificació individual de les quotes urbanístiques i el seu cobrament.“

 

“Contra el present acord, que no posa fia la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició
obligatori, davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, a partir del dia següent hàbil al de la
última publicació d'aquest acord als mitjans d'informació esmentats.

Si transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició, no s'ha rebut resolució expressa sobre el
mateix, aquest es tindrà per desestimat, podent interposar-ne recurs contenciós administratiu, davant els
Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des del següent dia
hàbil a aquell en què hagués finalitzat el termini per resoldre expressament el dit recurs. En cas de resolució
expressa desestimatòria del recurs, el termini per interposar el recurs contenciós administratiu davant els
Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona serà de dos mesos.

No es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s'hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Tot això sense perjudici de que podeu interposar qualsevol altre recurs, si ho considereu convenient.”

 

Sant Esteve Sesrovires, 7 d'octubre de 2020

 

Ricard Rosich i Palet

El secretari

 

Vist i plau

Joan Galceran i Margarit

Tinent d'alcalde delegat

 

(20.282.055)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

ANUNCI de correcció d'errades a l'Anunci d'aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de COMU
SQV, SL, i publicació íntegra (DOGC núm. 8027, de 19.12.2019).

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 12 de desembre de 2019, i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, número 8027 de 19 de desembre de 2019, es va publicar el text refós dels estatuts
de la societat municipal “COMU Sant Quirze del Vallès, S.L.”.

S'ha detectat error material en aquestes publicacions, consistent en què el redactat publicat dels articles 1, 2,
10, 15 i 29 és l'anterior al modificat per acord del Ple municipal en funcions de Junta General de la societat, en
sessió de 24 de maig de 2019, acord esdevingut definitiu en els termes indicats als esmentats anuncis.

En conseqüència, procedeix esmenar aquest error, mitjançant la publicació íntegra del text refós dels estatuts,
amb la redacció modificada dels articles 1, 2, 10, 15 i 29, el qual literalment és el següent:

 

“ESTATUTS DE LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA MUNICIPAL

 

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI

 

Article 1

La societat es denomina “COMU SANT QUIRZE DEL VALLÈS S.L.” i té la naturalesa de societat mercantil
unipersonal de responsabilitat limitada amb capital íntegrament pertanyent a l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.

La societat és un mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en el sentit de l'article 32
de la Llei de Contractes del Sector Públic de 8 de novembre de 2017, destinat a satisfer finalitats i serveis
públics de competència municipal.

La societat té també el caràcter d'entitat urbanística especial de les previstes a l'article 22 del Text Refós de la
Llei d'Urbanisme de Catalunya i 12.1 del seu reglament executiu.

La societat es regirà pels presents estatuts, per les normes generals administratives que li siguin d'aplicació i
per la llei de societats de capital. Es regirà per l'ordenament jurídic privat i els contractes i relacions amb
tercers tindran caràcter mercantil. No obstant això, haurà d'adaptar els seus procediments de formació de la
voluntat i adopció d'acords i de funcionament intern, a les determinacions que, per a les societats de capital
íntegrament públic, estiguin previstes a la normativa de règim local. A títol indicatiu:

(i) els actes en matèria contractual resten subjectes a les previsions de la normativa de contractes del sector
públic;

(ii) els actes de coordinació amb l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a les normes de dret administratiu i,
en especial, en matèria, pressupostària, comptable i de control financer, a la normativa d'hisendes locals; la
gestió i prestació de serveis públics, a les normes reglamentàries dels referits serveis.

 

Article 2

Constitueix l'objecte social de la societat, la transformació i gestió urbanística del sol en el sentit mes ampli,
així com la elaboració, promoció, execució de projectes de obres, urbanització, edificació , administració i
explotació dels immobles de la corporació local, així com la gestió de serveis públics municipals, i en general
les actuacions pròpies per a la consecució de les següents finalitats:

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

Núm. 8248 - 16.10.20201/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20287008-2020



2.1- Com a mitjà propi de l'Ajuntament:

a) Realitzarà aquelles activitats que aquest li vulgui encarregar en matèria de redacció de projectes tècnics,
direcció d'obres municipals, redacció d'informes tècnics relacionats amb la matèria d'urbanisme i edificació que
siguin d'interès de l'Ajuntament, redacció de plans i propostes per la millor ordenació i gestió dels espais
públics, i en general, qualsevol activitat de caire tècnic que sigui útil per l'exercici de les competències
municipals establertes a les lleis.

b) Administrarà les finques propietat de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès que formin part del patrimoni
municipal de sòl i d'habitatge, sense capacitat de disposició sobre les mateixes.

c) Quan així sigui acordat per l'Ajuntament en forma ajustada a la llei, podrà gestionar serveis municipals
relacionats amb l'ús del domini públic, com ara àrees d'aparcaments, zones d'aparcament subjectes a limitació
horària o serveis anàlegs.

2.2.- Com a entitat urbanística especial, té per objecte la realització de totes les operacions relacionades amb
l'execució urbanística i promoció i rehabilitació immobiliària i la gestió de l'Oficina Local d'Habitatge.

En particular:

a) Assumirà ordinàriament les activitats tècniques de redacció d'instruments de planejament i gestió
urbanístics en el sentit més ampli, quan aquests instruments no hagin de redactar-se per particulars o per
altres administracions.

b) Serà receptora del sòl amb aprofitament de cessió obligatòria i gratuïta, que l'Ajuntament hagi de rebre en
execució del planejament urbanístic, per tal de donar-li la destinació que legalment correspongui i d'acord amb
les directrius que l'Ajuntament dicti.

c) Podrà ser receptora, per alienació directa, de terrenys del patrimoni municipal de sòl i d'habitatge per tal de
destinar-los a les finalitats legalment previstes i d'acord amb les directrius que l'Ajuntament dicti.

d) Podrà promoure habitatges de protecció pública, tant per destinació de venda com a lloguer dels mateixos.

e) Administrarà el patrimoni municipal de sòl i d'habitatge.

f) Gestionarà l'Oficina Local d'Habitatge.

 

Article 3

La societat tindrà una duració indefinida. Les seves activitats començaran el dia d'atorgament de l'escriptura
fundacional.

 

Article 4

La societat té el seu domicili a Sant Quirze del Vallès, Plaça de la Vila, número 1.

El Consell d'Administració podrà traslladar el domini social dintre del mateix terme municipal, així com crear i
suprimir sucursals, agències o delegacions que el desenvolupament d'activitats de la societat aconselli.

 

CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL

 

Article 5

El capital social és de DEU MILIONS DE PESSETES (10.000.000 PTA), dividit en 10 participacions socials d'un
milió de pessetes cadascuna d'elles, completament subscrites i alliberades, i intransferibles del seu únic titular,
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Les participacions socials estan numerades de l'1 al 10, ambdós inclosos; son iguals, acumulables i indivisibles.
No podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions.

Les participacions socials no es representaran en cap cas per títols especials, nominatius o al portador, ni
s'expediran resguards acreditatius d'una o diverses participacions socials. L'únic títol de propietat serà
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l'escriptura fundacional i, en la resta de supòsits de modificació del capital social, els altres documents públics
que puguin atorgar-se.

 

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

 

Article 6

La direcció i administració de la societat correspondrà als òrgans següents:

a) Ple de l'Ajuntament, que exercirà les funcions que la Llei atribueixi a la Junta

General.

b) Consell d'Administració.

c) Gerència.

 

Secció 1. L'Ajuntament

 

Article 7

El Ple de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès exercirà les funcions que la legislació atribueix a la Junta
General expressant, a través dels seus acords, la voluntat de la corporació municipal en la seva condició de
soci únic, i tot això en la forma i amb les atribucions i facultats que determinen les lleis i els presents Estatuts.

 

Article 8

El Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General, es reunirà amb caràcter ordinari i obligatori un cop l'any,
dintre del primer semestre de cada exercici, per censurar la gestió social, aprovar els comptes anuals i
l'informe de gestió de l'exercici anterior i resoldre el que sigui procedent sobre l'aplicació dels resultats.

 

Article 9

La convocatòria, constitució, procediment, votacions i adopció d'acords i formació dela voluntat del soci
únic(que sempre serà unitària) per part del Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General, s'ajustarà a les
disposicions administratives que li siguin aplicables.

Per a la resta de qüestions socials, seran aplicables les normes que regulen les societats de responsabilitat
limitada.

 

Article 10

De cada reunió s'estendrà un acta, que serà aprovada i constarà en els termes que determini la legislació
administrativa i de societats anònimes aplicable, i s'inscriurà en el llibre d'actes del Ple de l'Ajuntament, amb la
signatura del president i del secretari en el llibre de les decisions del soci únic als efectes de l'article 104 i 105
de la Llei de Societats de capital.

 

Article 11

Actuaran com a president i secretari del Ple de l'Ajuntament, en funcions de Junta General, l'alcalde de Sant
Quirze del Vallès i el secretari de l'Ajuntament respectivament, o les persones que els substitueixin d'acord
amb la llei.

 

Article 12
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Correspon al Ple de l'Ajuntament, a més de les facultats que esmenta l'article 8, les següents:

1) El nomenament i separació dels administradors, liquidadors i, si s'escau, dels auditors de comptes, així com
també l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra qualsevol d'ells.

2) Modificar els Estatuts de la societat.

3) Augmentar o disminuir el capital social.

4) La transformació, fusió, dissolució i escissió de la societat.

5) Nomenar el gerent.

6) Les altres que la legislació societària atribueix a la Junta General.

 

Secció 2. El Consell d'Administració

 

Article 13

El Consell d'Administració és l'òrgan d'administració, gestió i representació permanent de la societat.

Estarà format per un nombre de membres determinat per l'Ajuntament, no inferior a 3 ni superior a 12, i es
garantirà la presència de tots els grups municipals en proporció a la seva representació al Ple, tanmateix, a
proposta dels diversos grups polítics, es garantirà la presència d'experts o professionals del sector.

 

Article 14

Els consellers es nomenaran per períodes de quatre anys. No obstant això, el seu mandat no podrà ser
superior al del consistori, i cessarà amb ell.

 

Article 15

Queda prohibit ocupar càrrecs en el Consell d´Administració a les persones que estiguin incloses en les
incompatibilitats legalment establertes, així com aquelles a les que es refereix l'article 213 de la Llei de
Societats de Capital.

 

Article 16

El President del Consell d'Administració serà l'Alcalde i el Vicepresident serà escollit pel Consell d'Administració
d'entre els seus membres.

Ocuparà el càrrec de Secretari del Consell d'Administració, el Secretari de l'Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès o la persona delegada que aquest designi per exercir el càrrec.

 

Article 17

El President és òrgan executiu del Consell d'Administració i amb aquest caràcter representarà la societat en
judici i fora d'ell, i podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant tota classe de jutjats i
tribunals, Estat, Comunitats Autònomes, Corporacions Locals i altres ens públics, i davant tota classe de
persones privades, físiques o jurídiques, fins i tot el Banc d'Espanya i les seves sucursals. També podrà atorgar
les substitucions necessàries per al compliment d'aquests fins.

El Vicepresident substituirà el president en totes les seves atribucions en casos d'absència, malaltia, vacant o
qualsevol altra causa.

 

Article 18

El Consell d'Administració es reunirà periòdicament, mitjançant convocatòria escrita del president o de qui el
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substitueixi. També el convocarà el president quan hi hagi sol·licitud escrita de, com a mínim, un terç del
nombre de membres del Consell, indicant els punts a tractar en l'ordre del dia. En aquest darrer cas, el
president convocarà el Consell en el termini de set dies des de la recepció de la sol·licitud; a l'ordre del dia
hauran de constar els punts que hi són inclosos, a més d'aquells altres que el president estimi pertinents.

 

Article 19

El Consell s'entendrà vàlidament constituït quan hi concorrin, presents o representats, la meitat més un dels
membres que el componguin. Tots els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels membres concurrents a la
sessió. No obstant això, perquè el Consell confereixi una delegació permanent de les facultats que li
corresponguin a un dels seus membres, caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels membres del
Consell.

 

Article 20

El president podrà disposar l'assistència a les sessions del Consell d'Administració de persones que no en
formin part, amb veu però sense vot.

 

Article 21

Els acords del Consell d'Administració es reflectiran en actes, les quals es transcriuran en el llibre corresponent
amb la signatura del president i del secretari.

En cas d'absència o impossibilitat del secretari, assistirà a la reunió i aixecarà acta la persona que determini el
Consell mateix.

 

Article 22

El Consell d'Administració tindrà les més amplies facultats per a la gestió de la societat i la seva representació
en tots els assumptes propis del seu tràfic, tant en judici com fora d'ell. Li corresponen totes les facultats que
no reserven expressament la Llei o aquests Estatuts al Ple de l'Ajuntament, com a òrgan encarregat d'exercir
les funcions que la legislació societària atribueix a la Junta General.

Amb aquesta finalitat, i amb caràcter merament enunciatiu, li corresponen les facultats d'alienar, gravar,
hipotecar o executar actes de rigorós domini sobre tota classe de béns patrimonials, mobles i immobles,
transigir qüestions i sotmetre-les a arbitratge,comparèixer davant tota classe d'autoritats i tribunals, dur a
terme tot tipus d'actes,contractes i negocis jurídics de qualsevol mena, amb els pactes i les condicions que
estimi pertinents, exercitar tot tipus d'accions, excepcions, recursos i reclamacions,realitzar tota classe d'actes
d'administració, concertar préstecs, girar, acceptar,endossar, intervenir, cobrar i protestar lletres de canvi i
altres documents de

gir, obrir,disposar i cancel·lar comptes corrents i qualsevol dipòsits en bancs i entitats de crèdit,contractar i
acomiadar personal, conferir poders de tota mena, modificar-los i revocar-los.

Sense que això suposi cap limitació dels paràgrafs anteriors, li corresponen també les facultats següents:

1) Elaborar el pressupost de l'empresa per a l'exercici o exercicis successius elevar-lo al Ple de l'Ajuntament
per a la seva aprovació.

2) Formular els comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici precedent dintre del primer trimestre de cada
any, i elevar-lo al Ple de l'Ajuntament per a la seva aprovació,atès que és aquest l'òrgan que ha d'exercir les
funcions que la legislació atribueix a la Junta General.

3) Formular al Ple de l'Ajuntament propostes en relació amb aspectes de competència municipal que puguin
tenir incidència en l'activitat de la societat.

 

Article 23

El Consell d'Administració podrà nomenar un o més consellers delegats, amb les facultats que l'acord mateix
de nomenament estableixi.
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Article 24

El càrrec de conseller serà gratuït.

 

Secció 3. La Gerència

 

Article 25

El Ple de l'Ajuntament nomenarà un gerent o director general, el qual tindrà els poders que el Consell
d'Administració li confereixi.

El gerent podrà assistit a les reunions del Consell d'Administració per informar i ser informat, amb veu però
sense vot.

 

CAPÍTOL IV. EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS

 

Article 26

L'exercici social coincidirà amb l'any natural, llevat del primer exercici social, que s'iniciarà el dia d'atorgament
de l'escriptura fundacional i finalitzarà el dia 31 de desembre del mateix any.

 

Article 27

La societat -que quedarà sotmesa al règim de comptabilitat publica- haurà de dur una comptabilitat ordenada,
d'acord amb les disposicions del Codi de Comerç i complint

tots els requisits legals. Els llibres, els legalitzarà el Registre mercantil corresponent al domicili social.

 

Article 28

Dins els tres mesos següents al tancament de cada exercici social, el Consell d'Administració formularà els
comptes anuals, l'informe de gestió i la proposta d'aplicació de resultats. Els documents esmentats es
trametran a l'Ajuntament, el qual haurà d'adoptar els acords pertinents dintre del primer semestre de cada
any.

 

Article 29

En cas que hi hagi beneficis, el resultat es distribuirà tal com acordi el Ple de l'Ajuntament, d'acord amb les
determinacions imperatives de la Llei de Societats de Capital.

 

Article 30

Dintre del mes següent a l'aprovació dels comptes anuals, aquests es dipositaran, juntament amb la certificació
acreditativa de l'aprovació dels comptes de l'aplicació del resultat, al Registre Mercantil, de la forma que
estableix la llei.

 

Article 31

En cap cas els òrgans de la societat no podran lliurar donacions o subvencions que responguin a criteris de
mera liberalitat.

 

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

Núm. 8248 - 16.10.20206/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20287008-2020



Article 32

Els membres dels òrgans de govern de la societat respondran civilment davant de l'Ajuntament dels seus actes
i les seves omissions que, per dol, culpa o negligència greu, haguessin causat danys greus a l'Ajuntament, a la
societat o a tercers, si aquests últims haguessin estat indemnitzats per la Corporació local. L'exigència
d'aquesta responsabilitat es farà efectiva per la via civil.

 

CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

 

Article 33

La societat es dissoldrà per les causes previstes a la Llei de societats de responsabilitat limitada i per decisió
del Ple municipal que així ho disposi.

 

Article 34

En cas de dissolució, cessarà la representació dels consellers per concloure nous contractes i contreure noves
obligacions. La mateixa sessió plenària municipal que acordi la dissolució nomenarà un nombre senar de
liquidadors que tindran les funcions i realitzaran les operacions de liquidació establertes en la Llei de societats
de responsabilitat limitada.”

 

Sant Quirze del Vallès, 11 d'octubre de 2020

 

Elisabeth Oliveras i Jorba

Alcaldessa

 

(20.287.008)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D'ANOIA

ANUNCI sobre convocatòria i bases per a la constitució d'una borsa de treball de monitors d'esports.

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, mitjançant resolució número 1628 de data 25 de setembre de 2020, va
aprovar la convocatòria i les bases per a la constitució d'una borsa de treball de monitors d'esports
(socorristes) de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. Les bases corresponents van ser publicades en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 13 d'octubre de 2020.

Les instàncies sol·licitant la participació a les proves selectives es presentaran en el Registre General de
l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia o de la forma que determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de LRJPAC, dins el termini improrrogable de 10 dies naturals a comptar des del dia següent de la
publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Sant Sadurní d'Anoia, 6 d'octubre de 2020

 

Josep Maria Ribas i Ferrer

Alcalde president

 

(20.282.098)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS

ANUNCI sobre contractació temporal a temps complet, en la modalitat d'interinitat, per cobrir una vacant.

D'acord amb el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals i les Bases del procés selectiu,
publicades en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de gener de 2020 (CVE 2020002712), i en
compliment de la resolució del Quart Tinent d'Alcaldia de data 30 de setembre de 2020, Decret número
2020LLDR000979, es fa pública la contractació temporalment a temps complert, en la modalitat d'interinatge
per cobrir una vacant, al senyor Dámaso Ginés Romero, a la plaça (núm. 102), enquadrat en el grup de
classificació AP, nivell de destinació 12, amb una valoració de 168 punts, adscrit provisionalment al lloc de
treball (núm. 119) d'Oficial Segona de la Brigada municipal, depenent del departament d'Espai Públic i Serveis
Municipals, amb efectes del dia 29 de setembre de 2020 i fins a la cobertura definitiva de la plaça pel
procediment legalment establert.

 

Sant Vicenç dels Horts, 2 d'octubre de 2020

 

Juan Ramón Torres Blanco

Quart tinent d'Alcaldia

 

(20.282.006)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SENTMENAT

ANUNCI sobre aprovació de les bases de selecció per a la provisió de tres places d'agent de la Policia
Local pel sistema de concurs oposició lliure (exp. 1916/2020).

D'acord amb l'Oferta Pública d'Ocupació parcial per a l'any 2020 adjunta a l'expedient, aprovada per Decret
d'Alcaldia RRHH 2020-0485 amb data 27 d'abril de 2020 i publicada al BOPB amb data 5 de maig de 2020 on
s'especifica l'existència de tres places vacants C2 de l'Escala d'Administració especial i subescala de serveis
especials, Agent de Policia Local, a cobrir mitjançant el sistema de selecció de concurs oposició lliure.

Vist que s'han redactat les bases reguladores del procés de selecció pel sistema de concurs oposició lliure.

En virtut de la proposta del regidor de Recursos Humans i conforme al Decret d'Alcaldia 0060-2019, de 28 de
juny de 2019, pel qual es nomenen les tinences d'alcaldia i es delega l'exercici d'atribucions.

Atesa l'Acta de fiscalització de la Intervenció municipal.

D'acord amb l'establert a l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local,

 

RESOLC:

 

Primer.- Aprovar les bases reguladores que regiran el procés de selecció de tres places vacants C2 de l'Escala
d'Administració especial i subescala de serveis especials, agent de Policia Local, a cobrir mitjançant el sistema
de selecció per concurs oposició lliure.

 

Segon.- Fer públiques les bases i l'anunci d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com a l'E-tauler, on es publicaran íntegrament. La
presentació de sol·licituds serà dins el termini de 20 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.

 

Tercer.- Notificar la present resolució al delegat del personal funcionari.

 

Sentmenat, 7 d'octubre de 2020

 

Marc Verneda Urbano

Alcalde

 

 

BASES ESPECIFIQUES DE SELECCIÓ PER LA PROVISIÓ DE 3 PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL
ENQUADRADA EN L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS PEL SISTEMA
DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE.

 

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

Núm. 8248 - 16.10.20201/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20281094-2020



PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l'accés, pel sistema de concurs oposició
lliure de 3 places d'agent de la policia local, més les vacants que puguin produir-se fins a la data d'inici de les
proves, enquadrades dins el grup d'administració especial, subgrup de serveis especials, classe policia local, C-
2, dotades amb un sou anual corresponent al grup C-1 a efectes administratius de caràcter econòmic, d'acord
amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública, amb pagues extraordinàries, triennis i
altres emoluments establerts per la legislació vigent.

Aquesta plaça podrà incrementar-se amb un nombre igual a les places que quedin, vacants o vacants com a
conseqüència de la renúncia o no incorporació de la persona adjudicatària de la convocatòria d'una plaça
d'agent de la Policia local mitjançant concurs específic de mobilitat administrativa.

Les funcions a desenvolupar són les que els puguin ser encomanades d'acord amb la Llei 16/1991, de 19 de
juliol, de les policies locals i, en el seu cas, en el reglament del cos aprovat per l'Ajuntament.

 

SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:

a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.

b) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar,
tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació
professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.

c) Haver complert 18 anys i no passar de l'edat de jubilació reglamentària.

d) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni
estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable,
tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent
document oficial.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici
de les funcions pròpies de la categoria.

f) En el cas de l'accés a la categoria d'agents, tenir una alçada mínima d'1,60 per les dones i d'1,65 pels
homes.

g) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes, A i B.

h) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada.

Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds, llevat del permís de conduir de la
classe A que s'ha de presentar abans de la finalització del curs selectiu.

 

TERCERA. SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General de
l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació
de la convocatòria al DOGC, i s'han d'adreçar al president de la Corporació. També poden presentar-se en
qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al registre General de l'ajuntament,
dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de la
convocatòria al DOGC, i s'han d'adreçar al president/a de la corporació. També poden presentar-se en
qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les sol·licituds que es presentin a través de les oficines de correus, es lliuraran en les oficines de correus,
abans de la finalització del termini de presentació d'instàncies, en sobre obert, per ser datades i segellades pel
personal funcionari de correus abans de la seva certificació. Només així s'entendrà que van tenir la seva
entrada el dia de la seva presentació en correus. L'ús d' aquesta modalitat s'ha de comunicar ineludiblement
durant el termini de presentació de les sol·licituds al correu electrònic de l'Ajuntament,
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sentmenat@sentmenat.cat.

Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la
base segona i que prenen el compromís de portar armes de foc, d'acord amb les condicions establertes a la
legislació vigent.

Les sol·licituds han d'anar acompanyades d'un currículum vitae de l'aspirant, de fotocòpies del DNI, dels
permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació acreditativa dels mèrits que
s'al·leguin per a la seva valoració. Tots els documents s'han de presentar mitjançant fotocòpies degudament
compulsades.

 

QUARTA. LLISTA D'ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, o autoritat delegada,
en el termini màxim d'un mes dictarà resolució aprovant les llistes d'aspirants admesos i exclosos. En
l'esmentada resolució s'han d'indicar el lloc on es troben exposades al públic les llistes completes certificades
d'aspirants admesos i exclosos i s'ha de determinar el lloc, la data i l'hora de començament dels exercicis.

L'esmentada resolució també concedirà un termini de deu dies per a esmenes o reclamacions possibles.

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d'ofici o a petició dels interessats. Les
al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de trenta dies, transcorregut el qual, sense que
s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista
d'aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.

 

CINQUENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per la corporació i
formades per un president i vocals amb la següent distribució:

a) Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa corporació.

b) Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria.

c) El terç restant ha de ser proposat pel Departament d'Interior, entre els quals hi haurà com a mínim, una
persona proposada per l'Institut de Seguretat Pública i una altra per la Direcció General d'Administració de
Seguretat.

En cas que el secretari no sigui membre del Tribunal, actua amb veu però sense vot.

El tribunal ha d'estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats
conjuntament amb els titulars.

La designació del tribunal s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'ajuntament, com a mínim 15 dies abans
de les proves.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o
suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones
que els substitueixin.

El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o
algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les
qüestions que se'ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei (BOE
30/05/02), el tribunal qualificador és classifica en la categoria tercera.

 

SISENA. PROCÉS DE SELECCIÓ

La selecció pel sistema de concurs oposició consisteix en la valoració de determinades condicions de formació,
mèrits o nivell d'experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la superació de les proves
corresponents, inclosos el curs selectiu i el període de pràctiques. La puntuació obtinguda en la fase de concurs
no podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase d'oposició.
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El dia, l'hora i el lloc d'inici de la primera prova es publicarà al tauler d'anuncis, com a mínim, amb 15 dies
d'antelació.

La data, l'hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats pel tribunal i se'n donarà
publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, i per qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari,
per tal de facilitar-ne la màxima divulgació. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l'oportuna
notificació als interessats.

L'ordre d'actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament s'establirà
per sorteig, que es realitzarà prèviament.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin en el lloc, la data i
l'hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.

Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la
convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat, la
seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats
comprovades als efectes pertinents.

 

SETENA. DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS

El tribunal valorarà els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, mitjançant fotocòpies
compulsades, d'acord amb el barem següent :

A) Antiguitat ( màxim 3 punts )

A.1 Per haver exercit com agent de la policia local a l'ajuntament convocant,

per cada mes complert: 0,1 punts, fins a un màxim de 1,5.

A.2 Antiguitat en altres cossos policials:

per cada mes complert: 0,075 punts, fins a un màxim de 1,5.

B) Experiència en treballs similars:

Per l'experiència adquirida en l'exercici de funcions de vigilant, segons l'article 1.2 i 13 de la Llei 16/1991, de
10 de juliol, de les policies locals: per cada any complet 0,25 punts, fins a un màxim d'1 punts.

C) Titulacions acadèmiques:

C.1 Batxillerat superior o equivalent: 0,5 punts.

C.2 Diplomatura universitària o equivalent: 0,75 punts.

C.3 Llicenciatura universitària: 1 punt.

En aquest apartat només podrà puntuar una titulació.

D) Formació professional:

D.1 Per cursos organitzats o homologats per l'Escola de Policia de Catalunya, realitzats amb aprofitament, (En
cap cas no s'han de valorar els respectius cursos selectius que s'han superat o s'hagin de superar dins de
l'oposició per a l'ingrés o promoció interna de cada categoria), fins a un màxim de 2.

- Per cursos de durada fins a 25 hores:

per cada un: 0,15 punts.

- Per cursos de 26 a 50 hores:

per cada un: 0,25 punts

- Per cursos de 51 a 100 hores:

per cada un: 0'4 punts

- Per cursos de durada superior a 100 hores:

per cada un: 0,5 punts.
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D.2 Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb aprofitament, fins a un màxim
d'1 punt

Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats. Si no ho fan així és
computaran com cursos de durada fins a 25 hores.

E) Nivell de coneixement de la llengua catalana:

Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política
Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim d'1 punt.

F) Recompenses i distincions

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos
de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions de la categoria d'agent. Fins a un màxim d'1
punt.

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior els 8 punts.

 

VUITENA. EXERCICIS DE LA FASE D'OPOSICIÓ

1r. Exercici. Cultura general

Consisteix en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari de preguntes tipus test, que seran
proposades pel tribunal i en la proporció següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura
general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base segona, i el 50% restant relatives a
coneixements sobre l'actualitat política, social i cultural i del municipi de Sentmenat.

2n Exercici. Prova teòrica

Consisteix en contestar, en un període màxim d'una hora, un qüestionari tipus test i/o diverses preguntes
elaborades pel tribunal i relacionades amb els temes que figuren a l'annex 2. El tribunal podrà disposar que els
aspirants llegeixin les respostes davant seu i els podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns

3r Exercici. Aptitud física

Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d'altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència
de l'aspirant. Consta de les subproves que s'especifiquen en l'annex 1 d'aquestes bases.

Per a la realització d'aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial en el
qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme. La no
presentació d'aquest certificat comporta l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques
especialitzades en educació física.

4rt. Exercici. Psicotècnic

A aquesta prova només seran convocats els 15 (quinze) opositors amb millor puntuació.

Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat
baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els
resultats obtinguts.

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 policials.

A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista personal dels aspirants, a fi
d'integrar tots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a les entrevistes hi ha d'estar present, com
a mínim, un membre del tribunal.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques
especialitzades en proves psicotècniques.

La falsedat demostrada en les respostes comportarà l'eliminació de l'aspirant.

5è. Exercici. Coneixement de la llengua catalana

Consisteix en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si
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escau, en la realització d'una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements
orals.

Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de
presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de
Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, hagin participat i obtingut
plaça en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un
exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan
aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques
especialitzades en normalització lingüística.

6è Exercici. Reconeixement mèdic

A aquesta prova només seran convocats els opositors amb millor puntuació en nombre igualitari a les places
convocades.

Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es
detecta en els o les aspirants l'existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l'annex 3 d'aquesta
convocatòria.

 

NOVENA. QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT

9.1 No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d'aspirants superior al de les places
convocades.

9.2 Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.

El primer exercici es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una
qualificació final inferior a 5 punts.

El segon exercici es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una
qualificació final inferior a 5 punts.

El tercer exercici es qualificarà com a apte o no apte

El quart exercici es qualificarà d' apte o no apte

El cinquè exercici es qualificarà d' apte o no apte.

El sisè exercici es qualificarà d'apte o no apte.

9.3 La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase d'oposició, les
obtingudes a la fase de concurs.

9.4 Prèviament a la realització del sisè exercici, el tribunal farà públic una llista ordenada dels aspirants amb
les puntuacions finals atorgades a cada un d'ells, i cridarà els primers del llistat, en nombre igual al de places a
cobrir, per tal que passin el reconeixement mèdic.

Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran al tribunal un informe de
cada un dels aspirants.

En cas que algun aspirant no superi el sisè exercici, el tribunal cridarà el següent de la llista que hagi superat
les proves anteriors per tal que el realitzi.

9.5 Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a l'alcaldia per al seu
nomenament com a funcionaris en pràctiques. El nombre d'aspirants proposats no podrà ser superior al de
places convocades.

9.6 Els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, en el termini màxim de vint
dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona, llevat del llevat del permís de
conduir de la classe A que s'ha de presentar abans de la finalització del curs selectiu.

Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar documentalment els requisits que
no requereixin actualització. Únicament hauran de presentar un certificat de l'organisme que custodiï el seu
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expedient personal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.

Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no presenten la
documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran
anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per
falsedat.

Els opositors no seleccionats per realitzar el curs a l'escola de Policia de Catalunya una vegada finalitzat el
procés de selecció, romandran per ordre de puntuació a una bossa de treball d'agents de Policia Local per a
possibles vacants i/o necessitat del servei regulades al decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova
el reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, com a personal funcionari interí d'aquest
Ajuntament. La durada de la bossa d'agents serà de quatre anys des de la data de finalització del procés.

Els aspirants que hagin superat el procés de Selecció, però que no hagin estat proposats per a ocupar
temporalment el lloc de treball objecte d'aquesta convocatòria, passaran a formar part d'una borsa de treball
per ordre de puntuació obtinguda, i per aquest mateix ordre seran cridats quan l'Ajuntament necessiti cobrir
substitucions derivades de qualsevol incidència o vacant que pugui donar-se a la plantilla de la Policia Local
d'aquest Ajuntament. La durada d'aquesta borsa serà de quatre anys.

Funcionament de la borsa serà dinàmic, d'acord amb els següents supòsits:

-Cada vegada que l'Ajuntament ho necessiti, es cridarà la primera persona de la llista. S'intentarà comunicar
amb ella, al telèfon que hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia.

-Si una persona rebutja una oferta, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació , i així
successivament. La persona que rebutgi o no s'hagi pogut contactar amb ella en una primera oferta continuarà
igualment en el lloc que li pertoqui a la llista de puntuació.

-Si una persona rebutja una segona oferta, o no s'hagi pogut contactar per segona vegada amb ella perdrà la
prioritat que li atorgava la puntuació i passarà a ocupar l'últim lloc de la llista.

-Quan es finalitzi el nomenament temporal, es tornarà a ocupar el lloc que es va obtenir en el moment del
concurs.

-Davant de cada necessitat es torna a començar segons l'ordre establert.

-Per dos informes negatius de dos comandaments diferents de la Policia Local de Sentmenat, es passarà a
ocupar l'últim lloc de la llista, sempre i quant aquests informes no impliquin l'aplicació de la sanció de
suspensió de funcions per falta qualificada com a greu o molt greu o per la separació del servei, acreditada
mitjançant la instrucció d'expedient disciplinari conforme al que disposa la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les
policies locals.

Abans del nomenament, la persona de la borsa que accepti l'oferta haurà de sotmetre's al 4rt. Exercici. Prova
psicotècnica si no la va realitzar, 5è. Exercici Coneixement de la llengua Catalana i 6è Exercici. Reconeixement
mèdic. En cas que algun candidat no obtingui l'aptitud d'algun dels exercicis, quedarà eliminat de la borsa de
treball i s'avisarà el següents candidat.

 

DESENA. CURS ESPECÍFIC I PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Curs selectiu.

Consisteix en la superació del Curs de Formació Bàsica que organitza l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya. Queden exempts de fer-lo els i les aspirants que aportin la certificació d'haver-lo superat amb
anterioritat.

Durant la seva estada a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya l'alumnat resta sotmès al Decret
292/1995, de 7 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de règim interior de l'Escola de Policia de
Catalunya, sens perjudici de la normativa que els sigui aplicable pel que fa a la seva vinculació administrativa.

La qualificació del Curs de Formació Bàsica serà d'apte o no apte. Els o les aspirants declarats no aptes queden
exclosos del procés selectiu.

Període de pràctiques

Un cop superat el Curs de Formació Bàsica, els i les aspirants han de realitzar un període de pràctiques de
dotze mesos al municipi.
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El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d'apte o no apte. Els i les aspirants
que obtinguin la qualificació de no apte quedaran exclosos del procés selectiu. Per a la qualificació dels o les
aspirants el tribunal comptarà amb l'assessorament de, com a mínim, dues persones avaluadores que
presentaran una proposta de valoració basada en ítems conductuals predeterminats, bàsicament: els
coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de les ordres i la disciplina, la
disposició personal vers el treball, la responsabilitat, l'adaptació a l'organització, la iniciativa, la confiança en si
mateix, el judici pràctic i l'autocontrol.

Durant la realització del Curs de Formació Bàsica a l'Escola de Policia de Catalunya o el període de pràctiques al
municipi, o en acabar aquest període, els i les aspirants poden ser sotmesos a totes les proves mèdiques que
siguin necessàries per comprovar la seva adequació al quadre d'exclusions mèdiques establert en l'annex III de
la convocatòria. Si de les proves practicades es dedueix l'existència d'alguna causa d'exclusió, l'òrgan
responsable ha de proposar, d'acord amb la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l'exclusió del o la aspirant
del procés selectiu i, en aquest cas, correspon a l'òrgan competent per efectuar els nomenaments d'adoptar la
resolució procedent, que en cap cas no donarà dret a indemnització.

Durant el curs selectiu i el període de pràctiques, els i les aspirants són nomenats funcionaris en pràctiques i
han de percebre les retribucions que per a aquest personal funcionari estableix la normativa vigent.

Els aspirants que hagin superat el període de pràctiques seran proposats a l'alcaldia per a ser nomenats
funcionaris de carrera.

 

ONZENA. INCIDÈNCIES

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per
garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

El Tribunal podrà considerar que el/les aspirants que, havent superat les proves no obtinguin plaça es puguin
integrar a una borsa segons l'ordre de puntuació obtinguda. La duració de la borsa serà de quatre anys
efectius i prèvia la superació del 4art i 5èi 6é exercici. La bossa de treball de personal d'agents interins,
expedient número 1960/2018, procediment de seleccions de personal i provisions de lloc de treball de Policia
Local de Sentmenat, de data 29/11/2018, quedarà sense efecte un cop es constitueixi la nova bossa.

 

DOTZENA. RECURSOS

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes decideixen directament o
indirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb
l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a
partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiu
d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació,
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que
preveu l'article 10 de la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o
indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen
indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini
d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

 

Sentmenat, 7 d'octubre de 2020

 

Marc Verneda Urbano

Alcalde
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ANNEX 1

Proves físiques

 

1. Resistència (Quilòmetre)

Consisteix a recórrer, una longitud de 1000 metres, en el mínim temps possible. Es podrà alternar carrera i
marxa.

2. Llançament de pilota medicinal

Dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les dues mans i, de darrera el
clatell, es llança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar el talons ni les puntes dels peus (2 intents)

3. Salt horitzontal

L'objectiu d'aquest exercici és mesurar la potència dels principals músculs extensors de les cames i consisteix a
fer un salt en una superfície llisa i sense carrera. Des de la posició inicial, dret darrera d'una línia marcada al
terra amb els peus a la màxima alçada, s'haurà de fer un salt endavant a fi d'aconseguir la major distància
possible. Els dos peus s'hauran de mantenir en contacte amb el terra i no es podran realitzar passos ni saltats
previs. El que sí es podrà fer són accions de balanceig del cos i braços. (2 intents).

4. Velocitat

Correr al màxim de les possibilitats 50 metres.

 

Barem d'aptitud física

 

 Quilòmetre Llançament Salt horitzontal 50 metres

Edat Homes / Dones Homes / Dones Homes / Dones Homes / Dones

Apte/a fins a 30 4'25'' / 4'45'' 8 / 6 210 / 175 8”2 / 9”2

Apte/a més de 30 4'50''/ 5'15'' 7.5 / 5.5 200 / 165 8”5 / 9”5

 

1. Quilòmetre: valorat en minuts i segons, no pot passar del temps establert per d'edat.

2. Llançament: valorat en metres.

3. Salt horitzontal: Valorat en centímetres.

4. 50 metres: valorat en segons i dècimes de segon.

 

 

ANNEX 2

TEMARI

 

A) Coneixement de l'entorn

1. Història de Catalunya (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII

2. Història de Catalunya (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX i XX)

3. L'àmbit sociolingüístic
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4. Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial

5. Principals variables de l'estructura econòmica i social de Catalunya

6. El canvi social (part I): la societat multicultural, la igualtat d'oportunitats dels homes i les dones

7. El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació

8. El canvi social (part III): l'individu i l'equilibri ecològic

B) Àmbit institucional

1. L'Estatut d'autonomia de Catalunya

2. Les institucions polítiques de Catalunya

3. El Departament d'Interior

4. L'ordenament jurídic de l'Estat

5. Els drets humans i els drets constitucionals: les garanties dels drets

6. Les institucions polítiques de l'Estat

7. Els òrgans jurisdiccionals: el poder judicial i el Tribunal Constitucional

8. L'organització territorial de l'Estat

9. La Unió Europea

C) Àmbit de seguretat i policia

1. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat

2. La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya

3. La policia de Catalunya: Mossos d'Esquadra i policies locals

4. La funció policial en matèria de seguretat ciutadana

5. La funció policial en la investigació de delictes

6. La funció policial en seguretat viària i trànsit

7. Codi deontològic policial

8. El marc legal de la seguretat a l'Estat: forces i cossos de seguretat

9. La construcció d'un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals

D) El món local a Catalunya

1. El Règim local a Catalunya

2. El municipi

3. Les policies locals a Catalunya. Llei 16/91

4. Història, societat i cultura del municipi

 

 

ANNEX 3

QUADRE D'EXCLUSIONS MÈDIQUES

 

I. ANTROPOMETRIA:

—1  La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25
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divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les
mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.

—2  La capacitat vital, obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5,  litres en els homes, i als 3 litres en les
dones.

 

II. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS:

 

1  Aparell circulatori

1.1  Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.

1.2  Malformacions de cor o de grans vasos.

1.3  Lesions adquirides de cor o de grans vasos.

1.4  Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.

1.5  Insuficiència coronària.

1.6  Pericarditis activa o residual.

1.7  Insuficiència arterial perifèrica.

1.8  Insuficiència venosa perifèrica.

1.9  Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.

1.10  Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

2  Aparell respiratori

2.1  Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.

2.2  Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.

3  Aparell genitourinari

3.1  Malformacions o lesions del tracte genitourinari.

3.2  Disfuncions urogenitals cròniques.

3.3  Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

3.4  Litiasi del tracte urinari crònica.

3.5,  Prolapse genital femení. Endometriosi.

4  Aparell digestiu

4.1  Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les
glàndules salivals.

4.2  Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció.

4.3  Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.

4.4  Úlcera gastroduodenal.

4.5,  Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).

4.6  Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.

4.7  Pancreopaties cròniques o recidivants.

5  Sistema hematopàtic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l'exercici de la funció policial.

6  Aparell locomotor

6.1  Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació

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

Núm. 8248 - 16.10.202011/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20281094-2020



o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

6.2  Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l'exercici de les funcions
policials.

7  Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós

7.1  Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat
comportament social i laboral.

7.2  Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que incapaciti per a les
funcions pròpies del lloc al qual aspira.

7.3  Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.

7.4  Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d'intoxicació exògena (detecció de metabòlits de drogues
d'abús en l'orina).

7.5  Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.

7.6  Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.

7.7  Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

7.8  Tremolor. Tics o espasmes.

7.9  Trastorns de la son.

8  Glàndules endocrines

8.1  Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.

8.2  Diabetis mellitus.

9  Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).

10  Òrgans dels sentits

10.1  Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme
neuromotor.

10.2  Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.

10.3  Queratotomia radial.

10.4  Despreniment de retina.

10.5  Estrabisme manifest i no corregit.

10.6  Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.

10.7  Discromatòpsies.

10.8  Glaucoma.

10.9  Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de
manera important l'agudesa visual.

10.10  Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35  dB o de 4.000 Hz a 45 dB.

10.11  Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament
o en determinin afeccions cròniques.

10.12  Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que
comprometin la funció fonatòria normal.

10.13  Trastorns en la parla. Quequesa.

11  Pell, fàneres i glàndules exocrines

11.1  Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.

11.2  Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar
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la identificació.

11.3  Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.

11.4  Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.

11.5  Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.

11.6  Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l'exercici de la funció
policial.

12  Altres

12.1  Processos neoplàsics.

12.2  Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques

12.3  Malalties autoimmunes.

12.4  Diàtesi al·lèrgica.

12.5  Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial.

 

(20.281.094)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

ANUNCI sobre aprovació definitiva de la disposició addicional quarta d'assistència i convocatòria
telemàtica de les sessions i votació remota per mitjans electrònics.

Assumpte: Referència de l'anunci publicat en el BOPT corresponent a la publicació íntegra del text aprovat
definitivament referent a afegir una Disposició Addicional nova, la quarta al ROM, amb el següent redactat:
“Disposició Addicional 4a. Assistència i convocatòria telemàtica de les sessions i votació remota per mitjans
electrònics

Emissor: SECRETARIA (02.00)

Referència: Exp. 2020/1/G108 - Modificar Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Tarragona

 

SECRETARIA GENERAL

 

El Consell Plenari en sessió extraordinària i urgent que tingué lloc el dia 16 de març de 2020 va acordar
aprovar inicialment modificar el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Tarragona afegint una
Disposició Addicional nova, la quarta, amb el següent redactat:

 

“Disposició Addicional 4a. Assistència i convocatòria telemàtica de les sessions i votació remota per mitjans
electrònics

Els anuncis d'informació pública es van publicar:

 

- en el Butlletí Oficial de la Província de data 11 de maig de 2020 (https://www.dipta.cat/ebop/index.php?
op=dwn&tipus=i&data=20200511&anyp=2020&num=2502&v=i)

- en el Diari “Més Tarragona” de 4 de maig de 2020

- en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 8 de maig de 2020

(https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=872918&language=ca_ES)

- També s'han publicat en la seu electrònica i en el Portal de Transparència de l'Ajuntament de Tarragona.

 

Durant el termini d'informació pública no s'ha presentat cap al·legació ni reclamació, i en conseqüència, la
modificació del ROM afegint una disposició addicional nova, la quarta: Assistència i convocatòria telemàtica de
les sessions i votació remota per mitjans electrònics, ha quedat aprovat definitivament.

De conformitat amb l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, es va procedir a la publicació íntegra del text aprovat en el Butlletí Oficial de
la Província, a la seu electrònica i al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Tarragona.

La referència en el Butlletí Oficial de la Província és la següent:

Inserció núm: 2020 - 6402 - Data de publicació: 18/09/2020

Referent a: Aprovar definitivament la modificació del ROM afegint una disposició addicional nova, la quarta:
Assistència i convocatòria telemàtica de les sessions i votació remota per mitjans electrònics.
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Enllaç: https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200918&anyp=2020&num=6402&v=i

 

Tarragona, 5 d'octubre de 2020

 

Joan Anton Font Monclús

Secretari general

 

(20.281.037)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

ANUNCI sobre aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6, taxa per ocupacions
del subsol, el sòl i la volada de la via pública.

El Ple, en sessió ordinària de data 24 de setembre de 2020, va aprovar provisionalment la modificació de
l'Ordenança Fiscal núm. 6 Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública de Torrelles de
Llobregat i

En compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del regim local, 178 del Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l'expedient se sotmet a informació publica i audiència dels interessats,
mitjançant la publicació d'un edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis de la corporació, per un termini de
trenta dies a comptar de l'endemà de l'ultima d'aquestes publicacions, a fi que qualsevol persona el pugui
examinar i formular-hi les al·legacions que consideri oportunes.

En el supòsit que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial de l'esmentada
ordenança en el termini d'informació publica i audiència dels interessats, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà
definitiu.

 

Torrelles de Llobregat, 8 d'octubre de 2020

 

Ignasi Llorente Briones

Alcalde

 

(20.282.091)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

ANUNCI sobre aprovació provisional de la imposició de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues i l'Ordenança fiscal núm. 9, que la regula.

El Ple, en sessió ordinària de data 24 de setembre de 2020, va aprovar provisionalment la imposició de la taxa
per ocupació de terrenys d´ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues i l'Ordenança Fiscal reguladora d'aquesta, Ordenança Fiscal
núm. 9

En compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del regim local, 178 del Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l'expedient se sotmet a informació publica i audiència dels interessats,
mitjançant la publicació d'un edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis de la corporació, per un termini de
trenta dies a comptar de l'endemà de l'ultima d'aquestes publicacions, a fi que qualsevol persona el pugui
examinar i formular-hi les al·legacions que consideri oportunes.

En el supòsit que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial de l'esmentada
ordenança en el termini d'informació publica i audiència dels interessats, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà
definitiu.

 

Torrelles de Llobregat, 8 d'octubre de 2020

 

Ignasi Llorente Briones

Alcalde

 

(20.282.092)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT

ANUNCI sobre aprovació provisional de l'Ordenança fiscal núm. 13, taxa reguladora d'ocupacions en
terrenys d'ús públic.

El Ple, en sessió ordinària de data 24 de setembre de 2020, va aprovar provisionalment la imposició de la Taxa
per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d´ús públic i industries
del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics i l'Ordenança Fiscal reguladora d'aquesta, Ordenança Fiscal
núm. 13.

En compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del regim local, 178 del Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l'expedient se sotmet a informació publica i audiència dels interessats,
mitjançant la publicació d'un edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis de la corporació, per un termini de
trenta dies a comptar de l'endemà de l'ultima d'aquestes publicacions, a fi que qualsevol persona el pugui
examinar i formular-hi les al·legacions que consideri oportunes.

En el supòsit que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial de l'esmentada
ordenança en el termini d'informació publica i audiència dels interessats, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà
definitiu.

 

Torrelles de Llobregat, 8 d'octubre de 2020

 

Ignasi Llorente Briones

Alcalde

 

(20.282.093)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

ANUNCI sobre selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per a la cobertura
d'una plaça corresponent al lloc de treball d'operari/ària de l'àrea de manteniment i activitats, jardiner/a, en
règim laboral fix, i la constitució d'una borsa de treball (exp. D103.1-11/2020).

Al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 192, de 5 d'octubre de 2020, es publiquen les bases per a la
selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, per a la cobertura d'una plaça corresponent al lloc de treball
d'operari/ària de l'àrea de manteniment i activitats – jardiner/a, en règim laboral fix, i la constitució d'una
borsa de treball per a la cobertura, en règim laboral temporal, de les vacants i substitucions que es puguin
produir, durant el termini de 2 anys.

El termini de presentació d'instàncies per prendre part a les proves selectives serà de 20 dies hàbils a comptar
des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci al DOGC o al BOE.

 

Torroella de Montgrí, 8 d'octubre de 2020

 

Jordi Colomí i Massanas

Alcalde

 

(20.282.008)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VILADECANS

EDICTE sobre aprovació de la relació provisional de persones admeses dels concursos per a la provisió de
diversos llocs de treball de cap d'unitat.

Per resolució de tinència d'alcaldia de Recursos Humans, Organització i Sistemes d'Informació número
2020/4557 de data 5 d'octubre de 2020, s'ha resolt:

 

PRIMER.- APROVAR la relació provisional de persones admeses i excloses del concurs de mèrits i capacitats per
a la provisió de diversos llocs de treball següent:

DNI PERSONES ASPIRANTS LLOC DE TREBALL AL QUE ES PRESENTA ADMES/EXCLOSA

52911521K Observatori Polítiques Públiques. ADMESA

21666386H Comunicació Corporativa. ADMESA

43434655Y Edificació pública. ADMESA

 

SEGON.- APROVAR la composició des comissions de valoració de les diferents convocatòries així com la data de
constitució i de la defensa projecte per part de les persones candidates:

 

CAP UNITAT OBSERVATORI POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Comissió de Valoració:

Presidència: Alicia Valle Cantalejo i com a suplent Rosa Gallardo Romero.

Vocals: El sr. Miguel Ángel García Gómez i com a suplent la sra. Silvia Monge Garcia.

El sr. Ricard Muñiz Merino i com a suplent la sra. Mercedes Morales Moreno.

Secretari: La sra. M. Carmen Corrales Baz i com a suplent el sr. José Manuel Castro Reina.

Data, hora i lloc constitució comissió valoració: 6/11/2020 a les 9.00 hores a la 4a. planta c/ De les Sitges, 6.

Data, hora i lloc defensa projecte: 6/11/2020 a les 9.30 hores a la 4a. planta c/ De les Sitges, 6.

 

CAP UNITAT COMUNICACIÓ CORPORATIVA

Comissió de Valoració:

Presidència: La sra. Alícia Valle Cantalejo i com a suplent la sra. Rosa Gallardo Romero.

Vocals: El sr. Miguel Ángel García Gómez i com a suplent la sra. Silvia Monge Garcia.

El sr. Ricard Muñiz Merino i com a suplent la sra. Adela Artero Lozano.

Secretari: La sra. M. Carmen Corrales Baz i com a suplent el sr. José Manuel Castro Reina     
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Data, hora i lloc constitució comissió valoració: 6/11/2020 a les 11.00 hores a la 4a. planta c/ De les Sitges, 6

Data, hora i lloc defensa projecte: 6/11/2020 a les 11.30 hores a la 4a. planta c/ De les Sitges, 6

 

CAP UNITAT EDIFICACIÓ PÚBLICA

Comissió de Valoració:

Presidència: La sra. Adela Artero Lozano i com a suplent la sra. Rosa Gallardo Romero.

Vocals: El sr. Enric Serra del Castillo i com a suplent el sr. Ricard Muñiz Merino.

La sra. Silvia Monge Garcia i com a suplent el sr. Enric Luján Lerma.

Secretari: La sra. M. Carmen Corrales Baz i com a suplent el sr. José Manuel Castro Reina.

Data, hora i lloc constitució comissió valoració: 6/11/2020 a les 13.00 hores a la 4a. planta c/ De les Sitges, 6.

Data, hora i lloc defensa projecte: 6/11/2020 a les 13.30 hores a la 4a. planta c/ De les Sitges, 6.

 

TERCER.- PUBLICAR la present resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la Seu Electrònica i
DISPOSAR un termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació al DOGC per
presentar al·legacions.

 

QUART.- CONVOCAR a les persones aspirants que han resultat admeses per realitzar la defensa del seu
projecte d'acord amb el calendari fixat al punt segon de la present resolució.

 

CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució al departament de Recursos Humans i Organització.

 

Viladecans, 6 d'octubre de 2020

 

Joana Sánchez Morillo

Tinenta d'alcalde de Recursos Humans, Organització i Sistemes d'Informació

 

(20.281.029)

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

Núm. 8248 - 16.10.20202/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20281029-2020



ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

ANUNCI sobre publicació en el BOPB de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de Serveis
d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM.

Anunci pel qual es fa constar que en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA de data 23 de
setembre de 2020 ha estat publicat l'acord del Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de 14 de setembre
de 2020, d'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la societat SERVEIS D'APARCAMENTS DE
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM.

Se sotmet a informació pública l'esmentada modificació per un termini de 30 dies hàbils per a la presentació de
reclamacions i suggeriments. Cas que no se'n presentin en el termini al·ludit, s'entendrà definitivament adoptat
l'acord.

 

Vilanova i la Geltrú, 8 d'octubre de 2020

 

Isidre Martí Sardà

Secretari general

 

(20.282.087)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

ANUNCI sobre aprovació de la relació de llocs de treball, exercici 2020.

Es fa públic que el Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 25 de setembre de 2020, ha
aprovat la Relació de Llocs de treball del Consell Comarcal del Baix Ebre per a l'exercici 2020

El qual es públic al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 8 d'octubre de 2020, i poden trobar el
text íntegre a la web www.baixebre.cat

Se sotmet informació pública per a la formulació de reclamacions i al·legacions, a través de la inserció de
l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Tortosa, 8 d'octubre de 2020

 

Xavier Faura Sanmartín

President

 

(20.282.033)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

DIPUTACIONS

DIPUTACIÓ DE GIRONA

ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores del concurs dels programes pedagògics i
divulgatius, Això Pinta Bé.

De conformitat amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, es dóna coneixement de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de 2
d'octubre de 2020, núm. 191, anunci 6887, de l'edicte d'aprovació inicial de les bases reguladores del concurs
dels Programes Pedagògics i Divulgatius “Això Pinta Bé”, aprovades inicialment pel Ple de la corporació el dia
22 de setembre de 2020.

 

Girona, 8 d'octubre de 2020

 

Miquel Noguer i Planas

President

 

(20.282.097)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA

SECCIÓ TERCERA DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
DE CATALUNYA

ANUNCI sobre admissió a tràmit d'un recurs (exp. 262/2020).

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

 

Por tenerlo así acordado en Decreto de esta fecha, se hace saber por medio del presente que en esta Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, se ha
admitido a tramite el recurso nº 262/2020, interpuesto por COL.LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA contra el
acuerdo de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona del 5 de junio de 2020, que aprueba
definitivamente la Modificación puntual del POUM de la zona del centro histórico de la Parte Alta de Tarragona.

Lo que se hace público a los efectos preceptuados en el artículo 47 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción.
Sirviendo la publicación del presente edicto de emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos del
propio acto administrativo recurrido, y asimismo, a las que puedan tener interés directo, profesional o
económico, en el asunto, para que si lo desean puedan personarse en legal forma en las presentes actuaciones
hasta el momento en que hayan de ser emplazados para contestar demanda.

 

Barcelona, 5 de octubre de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.282.034)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

AUDIÈNCIES PROVINCIALS

SECCIÓ PRIMERA CIVIL DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

EDICTE sobre recurs d'apel·lació (rotlle 587/2019).

Sección nº 01 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Paseo Lluís Companys, 14-16 - Barcelona CP.: 08018

TEL: 934866050

FAX: 934866034

E-MAIL: aps1.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Recurso de apelación 587/2019

Sección: A

Sobre: Juicio verbal

Parte demandante/ejecutante: JONATHAN OLIVA FRANCH

Procurador: Elizabeth Condori Paredes

Abogado: Pau Rius Camps

Parte demandada/ejecutada: SUSANA MARTINEZ PEREZ, ESCOLA MONTCAU-LA MOLA, S.L.

Procurador: Mercedes Paris Noguera

Abogado: Antoni Freixa Martín

 

Inmaculada Julve Guerrero Letrada de la Administración de Justicia del Sección nº 01 de la Audiencia Provincial
de Barcelona. Civil, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada SUSANA MARTINEZ PEREZ,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 CASACIÓN en los supuestos
del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario POR INFRACCIÓN PROCESAL (regla 1.3 de la DF 16ª LEC) ante el
Tribunal Supremo (art.466 LEC) siempre que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente
establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos del
art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del
plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se 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.

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
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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).

 

Barcelona, 2 de octubre de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.282.058)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 1 DE MANRESA

EDICTE sobre judici verbal (exp. 527/2019).

Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Manresa Calle Arbonés, 29-39 - Manresa CP.:
08240

TEL: 936930489

FAX: 936930482

E-MAIL: mixt1.manresa@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 527/2019 Sección: A

Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario

Parte demandante/ejecutante: DIVARIAN PROPIEDAD, S.A Procurador: Jaime Paloma Carretero

Abogado: Josep Maria Español Moreda

Parte demandada/ejecutada: IGNORADOS OCUPANTES C/ DOCTOR TRUETA 8 Y 10,MANRESA

 

Ángel Antonio Cañibano Gutiérrez Letrado de la Administración de Justicia del Sección Civil. Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 1 de Manresa, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada IGNORADOS OCUPANTES C/
DOCTOR TRUETA 8 Y 10,MANRESA 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.

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
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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).

 

Manresa, 26 de agosto de 2020

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(20.280.036)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 3 D’IGUALADA

EDICTE sobre procediment de judici verbal (exp. 85/2017).

Jutjat Primera Instància 3 Igualada

Mn. Cinto Verdaguer, 113-117/cant. c.Lleida

Igualada Barcelona

Procediment: Judici verbal (Desnonament precari - 250.1.2) 85/2017. Secció M

Part actora CRITERIA CAIXAHOLDING SAU

Procurador M. REMEI PUIGVERT ROMAGUERA

Part demandada FRANCO ADRIEL OTTINO, IGNORADOS OCUPANTES CTRA VALLS, 43 1-2 MONITBUI i
JENNIFER JORGE CRUZ

Procurador ELSA CORBELLA TITUS

 

La Lletrada de l'Adm.de justícia subs., Yolanda Rivas Escañuela del Jutjat Primera Instància 3 Igualada

FAIG SABER: Que en el Judici verbal (Desnonament precari - 250.1.2) 85/2017, el jutge ha una sentència,
l'encapçalament i la decisió de la qual diuen literalment:

 

SENTÈNCIA

 

IGUALADA (Barcelona), a 9 d'octubre de 2017

 

Vistes per la SSª el Sr. Carles Brufal Clua, Jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 d'Igualada i
del seu partit judicial, les presents actuacions de JUDICI VERBAL, seguit en aquest Jutjat sota el nombre 85 de
l'any 2017, promogut a instància de CRITERIA CAIXAHOLDING SA representada per la procuradora Sra. Remei
Puigvert Romaguera i assistida pel lletrat Sr. José Antonio Félez Gutiérrez, enfront els SRA. JENNIFER JORGE
CRUZ, representada per la procuradora Sra. Elsa Corbella Titus i assistida per la lletrada Sra. Sònia Fonollà
Fernández; i envers EL SR. FRANCO ADRIEL OTTINO I LA RESTA D'IGNORATS OCUPANTS DE LA CASA
SITUADA A LA CARRETERA DE VALLS NÚMERO 43, PIS PRIMER, PORTA SEGONA, DE SANTA MARGARIDA DE
MONTBUÍ. Ha recaigut la present resolució en base als següents,

 

ANTECEDENTS DE FET...

 

FONAMENTS DE DRET...

 

PART DISPOSITIVA

 

Que estimant la demanda interposada per la CRITERIA CAIXAHOLDING SA:
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1) S'ha de decretar i es decreta el desnonament de la SRA. JENNIFER JORGE CRUZ, el SR. FRANCO ADRIEL
OTTINO i la resta D'IGNORATS OCUPANTS DE LA CASA SITUADA A LA CARRETERA DE VALLS NÚMERO 43, PIS
PRIMER, PORTA SEGONA, DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUÍ.

 

2) S'ha de condemnar i es condemna a la SRA. JENNIFER JORGE CRUZ, el SR. FRANCO ADRIEL OTTINO i la
resta D'IGNORATS OCUPANTS DE LA CASA SITUADA A LA CARRETERA DE VALLS NÚMERO 43, PIS PRIMER,
PORTA SEGONA, DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUÍ

a que deixin l'immoble lliure de tota possessió i a disposició de la part actora, amb advertència de procedir al
llançament en cas d'incompliment.

3) Tot plegat, s'ha de dictar amb expressa imposició de costes per a les parts demandades.

 

Notifiqueu aquesta resolució a les parts amb l'advertiment que no es ferma i que envers la mateixa s'hi pot
interposar recurs d'apel·lació en el termini de 20 dies a comptar del dia següent en que sigui notificada davant
d'aquest mateix Jutjat. Per a l'admissió a tràmit del recurs prèviament s'haurà de constituir dipòsit de 50
euros, de conformitat amb el que disposa la Disposició addicional quinzena de la L.O 6/1985 del Poder Judicial,
excepte en els supòsits d'exclusió previstos (Ministeri Fiscal, Estat, Comunitats Autònomes, Entitats Locals i
organismes autònoms que depenguin dels anteriors) o beneficiaris d'assistència jurídica gratuïta.

D'aquesta resolució se n'ha d'expedir testimoni per a la seva unió a la causa. L'original s'haurà d'arxivar al
llibre de Sentències.

Per aquesta la meva sentència, la pronuncio, mano i signo.

Perquè serveixi de notificació de la sentència a la part demandada, FRANCO ADRIEL OTTINO i IGNORADOS
OCUPANTES CTRA VALLS, 43 1-2 MONITBUI , expedeixo aquest edicte, que s'ha d'inserir en el DOGC i s'ha
d'afixar en el tauler d'anuncis d'aquest Jutjat.

 

Igualada, 8 de gener de 2018

 

La lletrada de l'Administració de justícia en substitució

 

(20.281.041)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 3 DE MOLLET DEL VALLÈS

EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 12/2018).

Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Mollet del Vallés

Calle de les Llevadores, 2 - Mollet Del Vallès CP.: 08100

TEL: 933958614

FAX: 935791222

E-MAIL: mixt3.molletdelvalles@xij.gencat.cat

Juicio: Procedimiento ordinario 12/2018

Sección: C

Sobre: Juicio ordinario (resto de casos)

Parte demandante/ejecutante: CLIDOM ENERGY, SL

Procurador: Marta Pradera Rivero

Abogado: Luis Jiménez-Asenjo Sotomayor

Parte demandada/ejecutada: INDUSTRIAS QUIMICAS DE PARETS S.A

 

Miguel Angel Medina Molina Letrado de la Administración de Justicia del Sección Civil. Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 3 de Mollet del Vallés, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada INDUSTRIAS QUIMICAS DE PARETS
S.A y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado
notificarle SENTENCIA DICTADA EN FECHA 25/10/2019 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.

 

Mollet del Vallès, 20 de abril de 2020
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El letrado de la Administración de justicia

 

(20.260.054)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ NÚM. 7 DE GAVÀ

EDICTE sobre judici verbal (exp. 631/2017).

Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Gavà

Calle Bernat Metge, 27 - Gavà CP.: 08850

TEL: 936352442

FAX: 936388324

E-MAIL: mixt7.gava@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (250.2) (VRB) 631/2017 Sección: 2

Sobre: Juicio verbal lph

Parte demandante: CDAD.P. C/ NARCIS MONTURIOL, 3 (CASTELLDEFELS)

Procurador: Jose Antonio Lopez Jurado Gonzalez

Abogado: RAFAEL JURADO SAN ROMAN

Parte demandada/ejecutada: F. S. L.

 

Nieves San Román Mas letrada de la Administración de Justicia del Sección Civil.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Gavà, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada F. S. L. 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.

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 elcumplimiento 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
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confidenciales,que el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito
delproceso, que queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y
quedeben 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 dediciembre, de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales).

 

Gavà, 6 de octubre de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.281.084)
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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 procediment precari (exp. 58/2019).

Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Badalona

Procediment: 58/2019

Secció: A8

Part demandada/executada: IGNORADOS OCUPANTES DE C/ ALFONSO XIII, 561, ENTR. 3º BADALONA,
ENRIQUE CRUZ CARMONA

 

FAIG SABER:

Que en el judici esmentat s'ha dictat una sentència en data 9-7-2019.

Atès que es desconeix el domicili actual de la part demandada, IGNORADOS OCUPANTES DE C/ ALFONSO XIII,
561, ENTR. 3º BADALONA, i d'acord amb el que disposa l'article 497.2 de la Llei d'enjudiciament civil (LEC),
s'ha disposat notificar la resolució esmentada mitjançant aquest edicte.

 

Contra aquesta resolució la part demandada en rebel·lia pot interposar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència
Provincial de Barcelona, per mitjà d'un escrit que s'ha de presentar en aquest Jutjat en el termini de vint dies a
partir de l'endemà de la notificació. En l'escrit ha d'indicar la resolució objecte de recurs i els pronunciaments
que impugna i ha d'exposar les al·legacions en què basa la impugnació. Així mateix, ha de constituir al compte
de dipòsits i consignacions d'aquest Jutjat el dipòsit a què es refereix la disposició addicional 15a de la Llei
orgànica del poder judicial. Sense aquests requisits no es podrà admetre el recurs (article 458.1 i 458.2 de la
LEC).

La resolució que es notifica està a disposició de la persona interessada en aquest òrgan judicial.

 

Aquest edicte compleix els criteris de protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit de l'Administració de
justícia, que estableixen els articles 236 bis i següents de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) i la
Instrucció 6/2012 de la Secretaria General de l'Administració de Justícia, relativa a la publicació d'edictes en
diaris i butlletins oficials i la protecció de dades.

Les persones interessades queden informades que les seves dades personals s'han incorporat al fitxer
d'assumptes de l'oficina judicial, sota la custòdia i responsabilitat d'aquesta, on es conservaran amb caràcter
confidencial i únicament per al compliment de la tasca que té encomanada, i es tractaran amb la màxima
diligència.

Així mateix, queden informades que les dades que conté aquesta documentació són reservades o confidencials,
que l'ús que se'n pugui fer ha de quedar circumscrit a l'àmbit del procés, que se'n prohibeix la transmissió o
comunicació per qualsevol mitjà o procediment i que s'han de tractar exclusivament per a finalitats pròpies de
l'Administració de justícia, sens perjudici de les responsabilitats civils i penals establertes per al cas que se'n
faci un ús il·legítim (Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell i Llei orgànica 3/2018, de 6
de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

 

Badalona, 10 de juliol de 2019
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Mercè Valls Pruna

Lletrada de l'Administració de justícia

 

(20.064.002)
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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. 1356/2019).

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 (Desahucio precario art. 250.1.2) 1356/2019

Sección: A6

Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario

 

Mercè Valls Pruna, Letrado 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 GONZALO CARMONA DOYA,
IGNORADOS OCUPANTES C/. SIMANCAS Nº 74, 2º 1ª BADALONA y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la sentencia nº 153/2020 de 1 de
septiembre 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
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
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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, 15 de septiembre de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.260.008)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE BARCELONA

EDICTE sobre judici verbal (exp. 406/2017).

Juzgado de Primera Instancia nº 01 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, Edifici C, planta 6 - Barcelona CP.: 08075

Juicio: Juicio verbal (250.2) (VRB) 406/2017

Sección: D

Parte demandante/ejecutante: HONDA BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA

Procurador: Silvia Font Artola

Abogado: Maria Jose Cosmea Rodríguez

Parte demandada/ejecutada: Maria Dolores Sausor Fuentes

 

Agustin Cabre Conesa Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 01 de
Barcelona, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Maria Dolores Sausor Fuentes y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la
sentencia de fecha 11 de abril-2018 dictada en este procedimiento por medio de este edicto.

 

Contra dicha resolución (sentencia de fecha 11 de abril de 2018) no cabe recurso alguno.

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).

 

Barcelona, 28 de abril de 2020
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El letrado de la Administración de justicia

 

(20.134.039)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE GIRONA (ANT. IN-1)

EDICTE sobre judici verbal (exp. 836/2018).

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Girona

Avenida Ramon Folch, 4-6, planta primera - Girona CP.: 17001

TEL: 972181711

FAX: 972181795

E-MAIL: instancia1.girona@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (250.2) (VRB) 836/2018

Sección: B

Sobre: Juicio verbal (resto de casos)

Parte demandante/ejecutante: HMY Yudigar Equipamiento

Procurador: Rosa Maria Triola Vila

Abogado: GABRIEL ALLUÉ DIESTE

Parte demandada/ejecutada: NYTTA GLOBAL CONSULTING SL a traves administrador

TARSICI BALLO SALAS

Procurador:

Abogado:

 

Francisca Lopez Cano Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Girona,
hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada NYTTA GLOBAL CONSULTING SL y
de su administrador TARSICI BALLO SALAS y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la SENTENCIA de fecha 25/06/20 por medio de este edicto.

Modo de impugnación: Contra esta sentencia no cabe recurso alguno de conformidad con el articulo 455.1 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
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
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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).

 

Girona, 24 de septiembre de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.274.059)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 10 DE BARCELONA

EDICTE sobre judici verbal (exp. 451/2018).

Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 7 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549410

FAX: 935549510

E-MAIL: instancia10.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (250.2) (VRB) 451/2018

Sección: A

Sobre: Juicio verbal (resto de casos)

Parte demandante/ejecutante: Maria Rosa Safont Gine

Procurador: Sergi Bastida Batlle

Abogado: David Ibáñez Gubert

Parte demandada/ejecutada: Erundina Batlle Vazquez, Maria Oliva Mejia Cela

Procurador:

Abogado:

 

Teresa Zaballa Merino Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de
Barcelona, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Erundina Batlle Vazquez, Maria
Oliva Mejia Cela 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.
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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, 1 de septiembre de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.253.071)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 15 DE BARCELONA

EDICTE sobre judici d'exequàtur (exp. 314/2019).

Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Barcelona (Familia)

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, 111, edifici C planta 4 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549415

FAX: 935549515

E-MAIL: instancia15.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Exequator 314/2019

Sección: E

Sobre: Recon. y ejecución resoluciones extranjeras (familia)

Parte demandante/ejecutante: Jose David Estupiñañ Rodriguez

Procurador: Viviana Lopez Freixas

Abogado: Lourdes Loba Duran

Parte demandada/ejecutada: Jennifer Marin Jimenez

 

Oscar Aldaz Alfranca Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 15 de
Barcelona (Familia), hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Jennifer Marin Jimenez y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la
AUTO de fecha 26 de marzo de 2020 por medio de este edicto.

 

Contra dicha resolución la parte demandada 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).

 

Barcelona, 29 de septiembre de 2020

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(20.274.053)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 19 DE BARCELONA

EDICTE sobre judici exequàtur (exp. 609/2019).

Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Barcelona (Familia)

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 4 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549419 FAX: 935549519

E-MAIL: instancia19.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Exequator 609/2020 Sección: D

Sobre: Recon. y ejecución resoluciones extranjeras (familia)

Parte demandante:Pedro Casdemont Parellada

Parte demandada: Irene Pardo Fermín

 

Carmen Contreras Del Cura Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 19 de
Barcelona (Familia), hago saber que:

En fecha 26 de junio de 2020 se ha dictado Auto nº 117/20 sobre reconocimiento de resolución extranjera y en
atención al desconocimiento del actual domicilio de Irene Pardo Fermín 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. La resolución que se notifica está a disposición de la persona interesada en este Órgano judicial.

 

Contra dicha resolución la parte interesada 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).

 

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
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personales y garantía de los derechos digitales).

 

Barcelona, 6 de julio de 2020

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(20.233.003)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 2 DE BADALONA (ANT. CI-2)

EDICTE sobre judici verbal (exp. 1025/2018).

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Badalona

Calle Francesc Layret, 101-107 - Badalona CP.: 08911

TEL: 934648602

FAX: 933892378

E-MAIL:

Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 1025/2018

Sección: C

Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario

 

M. Lourdes López Gutiérrez Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de
Badalona, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada IGNORADOS OCUPANTES C/
ALFONSO XIII 565, 3º-3ª Y 4º-3ª (DÚPLEX) 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 el presente procedimiento de fecha
13/06/2019 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
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
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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, 25 de junio de 2019

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(20.282.056)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 2 DE TARRAGONA

EDICTE sobre judici verbal (exp. 971/2018).

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Tarragona

Avenida Roma, 7 A - Tarragona CP.: 43005

TEL: 977920002

FAX: 977920032

E-MAIL: instancia2.tarragona@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 971/2018

Sección: 1

Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario

Parte demandante/ejecutante: BUILDINGCENTER, S.A.U.

Procurador: Elena Medina Cuadros

Abogado:

Parte demandada/ejecutada: IGNORADOS OCUPANTES CL PRAT DE LA RIBA, Nº 9 1 4 (CONSTANTI), Soledad
Santa Amaya Capelles

Procurador: Maria Olive Elias

Abogado: FRANCISCO DE ASÍS GARCÍA SEGARRA

 

Héctor Hinójar Machín Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de
Tarragona, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada IGNORADOS OCUPANTES CL PRAT
DE LA RIBA, Nº 9 1º 4 (CONSTANTI), 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 Tarragona

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).

 

Tarragona, 3 de marzo de 2020

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(20.064.018)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 2 DE TARRAGONA

EDICTE sobre judici verbal (exp. 810/2018).

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Tarragona

Avenida Roma, 7 A - Tarragona CP.: 43005

TEL: 977920002

FAX: 977920032

E-MAIL: instancia2.tarragona@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 810/2018

Sección: 1

Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario

Parte demandante/ejecutante: BANKIA S.A., GRAMINA HOMES, S.L.

Procurador: Javier Segura Zariquiey, Sara Albero Iniesta

Abogado:

Parte demandada/ejecutada: Ignorados Ocupantes Avenida De Pallaresos 131

Procurador:

Abogado:

 

Héctor Hinójar Machín Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de
Tarragona, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Ignorados Ocupantes Avenida De
Pallaresos 131 , 3º 4º de Tarragona 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 Tarragona

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).

 

Tarragona, 31 de julio de 2020

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(20.219.004)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 3 DE LLEIDA (ANT. IN-3)

EDICTE sobre judici verbal (exp. 66/2020).

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Lleida

Edificio Canyeret, 3-5 - Lleida CP.: 25007

TEL: 973700181

FAX: 973700261

E-MAIL: instancia3.lleida@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 66/2020

Sección: F

Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario

Parte demandante/ejecutante: CONCEPCION PACHECO SIERRA, FRANCISCA PACHECO SIERRA, JOSEFA
PACHECO SIERRA

Procurador: Susana Rodrigo Fontana

Abogado: Juan Ramon Rofes Secorun

Parte demandada/ejecutada: IGNORADOS OCUPANTES C/ URGELL, 15 RAIMAT

 

María José González Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de
Lleida, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada IGNORADOS OCUPANTES C/
URGELL, 15 RAIMAT 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 autos por medio de este edicto; y cuyo tenor literal es el
siguiente:

 

Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Lleida

Edificio Canyeret, 3-5 - Lleida - C.P.: 25007

TEL.: 973700181

FAX: 973700261

EMAIL:instancia3.lleida@xij.gencat.cat

N.I.G.: 2512042120208014745

Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 66/2020 -F

Materia: Juicios verbales arrendaticios y por precario

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 2193000027006620

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.
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Beneficiario: Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Lleida

Concepto: 2193000027006620

Parte demandante: CONCEPCION PACHECO SIERRA, FRANCISCA PACHECO SIERRA, JOSEFA PACHECO SIERRA

Procurador/a: Susana Rodrigo Fontana, Susana Rodrigo Fontana, Susana Rodrigo Fontana

Abogado/a: Juan Ramon Rofes Secorun

Parte demandada: IGNORADOS OCUPANTES C/ URGELL, 15 RAIMAT

 

SENTENCIA Nº 92/2020

 

En Lleida, a 16 de junio de 2020

 

El Ilmo. Sr. DON DIEGO GUTIÉRREZ ALONSO, MAGISTRADO del Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Lleida,
habiendo visto los presentes autos de juicio VERBAL promovidos por CONCEPCIÓN PACHECO SIERRA,
FRANCISCA PACHECHO SIERRA y JOSEFA PACHECO SIERRA representados por el/la PROCURADOR/A SR/A.
Rodrigo y asistido/a por el/la LETRADO/A SR/A. Rofes contra IGNORADOS OCUPANTES DE la finca sita en
Raimat, Calle Urgell, número 15 inscrita en el Registro de la Propiedad de Lleida n.º 1 Finca Registral 99.826,
en rebeldía en las presentes actuaciones, dicta la siguiente sentencia:

 

ANTECEDENTES DE HECHO (...)

 

FALLO

 

Que estimando la demanda:

 

DECLARO haber lugar al desahucio por precario de la finca sita en Raimat, Calle Urgell, número 15 inscrita en
el Registro de la Propiedad de Lleida n.º 1 Finca Registral 99.826.

CONDENO a IGNORADOS OCUPANTES DE la finca sita en Raimat, Calle Urgell, número 15 inscrita en el
Registro de la Propiedad de Lleida n.º 1 Finca Registral 99.826, a dejar dicho inmueble libre y vacuo a
disposición del demandante.

CONDENO a la parte demandada a pagar las costas procesales causadas.

NOTIFÍQUESE esta resolución a las partes.

 

Contra la presente sentencia, que no es firme cabe interponer ante este Juzgado recurso de apelación de
conformidad con los artículos 455 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil Y PREVIA CONSIGNACIÓN DEL
DEPÓSITO PREVISTO EN LA DA 15ª DE LA LOPJ.

PUBLICACIÓN: La anterior sentencia ha sido leída, dada y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la
suscribe, celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe

 

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Lleida.

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
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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.

 

Lleida, 20 de agosto de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.234.009)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 39 DE BARCELONA

EDICTE sobre judici verbal (exp. 575/2018).

Juzgado de Primera Instancia nº 39 de Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 10 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549439 FAX: 935549539

E-MAIL: instancia39.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 575/2018 Sección: 2T

Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario

Parte demandante/ejecutante: Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedente de la Reestructuración
Bancaria,S.A.)

Procurador: Jose-ignacio Gramunt Suarez

Abogado: Marc Valles Fontanals

Parte demandada/ejecutada: Ignorados Ocupantes Calle Mora La Nova,27,planta Baja, 2ª , HUGO JOSE
RODRIGUEZ SANTOS

 

Montserrat Orge Fernandez Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 39 de
Barcelona, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Ignorados Ocupantes Calle Mora La
Nova,27,planta Baja, 2ª y HUGO JOSE RODRIGUEZ SANTOS y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), he acordado notificarle la Sentencia nº 52/020 defecha 28/02/2020 por
medio de este edicto, contra la cual cabe nterponer 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
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
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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, 10 de julio de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.267.002)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 41 DE BARCELONA

EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 708/2017).

Juzgado de Primera Instancia nº 41 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 10 - Barcelona CP.: 08075

TEL: 935549441

FAX: 935549541

E-MAIL: instancia41.barcelona@xij.gencat.cat

Juicio: Procedimiento ordinario 708/2017

Sección: 1

Sobre: Juicio ordinario (resto de casos)

Parte demandante/ejecutante: Angela Perez Rivera, Edgar Mora Mesquida, Rubén Mora Mesquida

Procurador: Víctor De Daniel Carrasco-Aragay, Víctor De Daniel Carrasco-Aragay, Víctor De Daniel Carrasco-
Aragay

Abogado: FRANCISCO ALMENDROS LOPEZ

Parte demandada/ejecutada: PROMOTORA CASANOVA S.A.

 

Modesto Casals Delgado Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 41 de
Barcelona, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada PROMOTORA CASANOVA S.A. 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.

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
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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, 5 de octubre de 2020

 

El letrado de la Administración de justicia

 

(20.280.055)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 5 DE REUS

EDICTE sobre judici verbal (exp. 833/2017).

Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Reus

Avenida Marià Fortuny, 73 - Reus CP.: 43204

TEL: 977929045

FAX: 977929055

E-MAIL: instancia5.reus@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 833/2017

Sección: A

Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario

Parte demandante/ejecutante:BANKIA HABITAT SLU

( ahora GRAMINA HOMES, S.L.)

Procurador: Merce Pallach Olive

Abogado:

Parte demandada/ejecutada: HASSAN BOUHOUT NASSUT, DRISS FOUKRA ALBAKALI

Procurador:

Abogado:

 

Fina Bravo Garcia Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Reus, hago
saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada HASSAN BOUHOUT NASSUT, DRISS
FOUKRA ALBAKALI 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:

Parte demandante/ejecutante: BANKIA HABITAT SLU

Procurador/a: Angel R. Fabregat Ornaque

Abogado/a: ALVARO GARCIA DE LEON LORENZO

Parte demandada/ejecutada: HASSAN BOUHOUT NASSUT, DRISS FOUKRA ALBAKALI

Procurador/a:

Abogado/a:

 

SENTENCIA Nº 298/2018

 

Magistrado: Maria Lourdes Martí Carrera
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Reus, 6 de noviembre de 2018

 

FALLO

 

Por todo lo expuesto,

ESTIMO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA INTERPUESTA POR BANKIA HABITAT, SLU contra los IGNORADOS
OCUPANTES DE LA VIVIENDA SITA EN LA AVENIDA PERE EL CERIMONIÓS NÚMERO 74, PISO 4º LETRA B DE
REUS (TARRAGONA) Y CONTRA HASSAN BOUHOUT NASSUT Y DRISS FOURKA ALBAKALI.

CONDENO A LA PARTE DEMANDADA A QUE DESALOJE LA FINCA SITA EN LA AVENIDA PERE EL CERIMONIÓS
NÚMERO 74, PISO 4º LETRA B DE REUS (TARRAGONA) Y LA PONGA A DISPOSICIÓN DEL DEMANDANTE, con
apercibimiento de lanzamiento a su costa si no lo verifican en el término que al efecto se le señale en ejecución
de sentencia.

Las costas se impondrán a la parte demandada.

 

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Tarragona

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
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).

 

Reus, 3 de septiembre de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.266.019)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 7 DE GRANOLLERS

EDICTE sobre judici verbal (exp. 947/2019).

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Granollers

Calle Josep Umbert, 124 - Granollers CP.: 08402

TEL: 936934730

FAX: 936934731

E-MAIL: instancia7.granollers@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (250.2) (VRB) 947/2019

Sección: 2

Sobre: Juicio verbal (resto de casos)

Parte demandante/ejecutante: AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE
INTEGRAL DE L'AIGUA

Procurador: Javier Segura Zariquiey

Abogado: SILVIA MARIA INIESTA SERANTES

Parte demandada/ejecutada: EXCAVACONES A. MUMBRU SL

 

Cristina Majbour Navarro Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de
Granollers, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada EXCAVACONES A. MUMBRU SL 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.

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
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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).

 

Granollers, 15 de junio de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.168.030)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 7 DE TARRAGONA

EDICTE sobre judici verbal (exp. 1219/2017).

Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Tarragona

Avenida Roma, 21 - Tarragona CP.: 43005

TEL: 977921910

FAX: 977921913

E-MAIL: instancia7.tarragona@xij.gencat.cat

Juicio: Juicio verbal (Desahucio precario art. 250.1.2) 1219/2017

Sección: B

Sobre: Juicios verbales arrendaticios y por precario

Parte demandante/ejecutante: CORAL HOMES, S.L.U

Procurador: Merce Pallach Olive

Abogado:

Parte demandada/ejecutada: IGNORADOS OCUPANTES C/PRAT DE LA RIBA 9,P.BAJA,3º

 

Noelia Figuerola Sanahuja, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de
Tarragona, hago saber que:

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada IGNORADOS OCUPANTES C/PRAT
DE LA RIBA 9,P.BAJA,3º y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
(LEC), he acordado notificarle la Sentencia nº 166/2020 de fecha 15/09/2020 por medio de este edicto.

 

Contra dicha resolución la parte demandada rebelde puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Tarragona

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).

 

Tarragona, 16 de septiembre de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.261.050)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ

JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 8 DE TARRAGONA

EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 1233/2016).

Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Tarragona

Avenida Roma, 21, baixos - Tarragona CP.: 43005

TEL: 977922851

FAX: 977922850

E-MAIL: instancia8.tarragona@xij.gencat.cat

Juicio: Procedimiento ordinario 1233/2016

Sección: 3

Sobre: Juicio ordinario reclamación de cantidad

Parte demandante/ejecutante: Ramon Vidal Gine

Procurador: Antonio Elias Arcalis

Abogado:

Parte demandada/ejecutada: Montserrat Montegordo Caceres, Pablo Javier Romero Montegordo, Francisco
Javier Romero Adarve

Procurador: Jose Manuel Gracia Marias

Abogado: Xavier Tarres Aznarez

 

Maria del Pilar Conesa Exposito Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 8
de Tarragona, hago saber que:

La notificación de la sentencia nº 1093/2029 de fecha 13 de septiembre de 2019.

En atención al desconocimiento del actual domicilio de la parte demandada Francisco Javier Romero Adarve 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 Tarragona

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
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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).

 

Tarragona, 29 de junio de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.188.039)

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

Núm. 8248 - 16.10.20202/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20188039-2020



ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS SOCIALS

JUTJAT SOCIAL NÚM. 27 DE MADRID

EDICTE sobre procediment d'acomiadaments i cessaments en general (exp. 810/2020).

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 27 DE MADRID .

 

DÑA. ELENA MONICA DE CELADA PEREZ, LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 27 DE MADRID.

HAGO SABER: QUE EN LOS AUTOS SOCIAL ORDINARIO NÚMERO 810/2020 QUE SE TRAMITAN EN ESTE
JUZGADO DE LO SOCIAL SE HA ACORDADO:

 

CITAR A 1987JMKEYNES SL POR MEDIO DE EDICTO, AL OBJETO DE QUE ASISTA AL ACTO DE CONCILIACIÓN
Y, EN SU CASO, JUICIO QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 15-03-2021 A LAS 11:45 HORAS EN LA SEDE DE ESTE
JUZGADO, SITO EN C/ PRINCESA, 3 , PLANTA 8 - 28008 , SALA DE VISTAS Nº 8.4 , UBICADA EN LA PLANTA
8.

EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DEL CITADO EN ESTA OFICINA JUDICIAL,
DONDE PODRÁ TENER CONOCIMIENTO ÍNTEGRO DE LA MISMA.

Y PARA QUE SIRVA DE CITACIÓN A 1987JMKEYNES SL EN IGNORADO PARADERO, EXPIDO LA PRESENTE PARA
SU INSERCIÓN EN EL “DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA”.

SE ADVIERTE AL/A LA DESTINATARIO /A QUE LAS SIGUIENTES COMUNICACIONES SE HARÁN EN EL TABLÓN
DE ANUNCIOS DE LA OFICINA JUDICIAL, SALVO CUANDO SE TRATA DE AUTO, SENTENCIA, DECRETO QUE
PONGA FIN AL PROCESO O RESUELVA INCIDENTES, O EMPLAZAMIENTO.-

 

Madrid, 6 de octubre de 2020

 

Elena Monica de Celada Perez

Letrada de la Administración de justicia

 

(20.282.099)
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA

JUTJAT DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA NÚM. 1 DE TARRAGONA

EDICTE sobre procediment de modificació de mesures (exp. 82/2019).

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE TARRAGONA

MODIFICACION DE MEDIDAS NUM. 82/2019

 

Dª MARTA ANASTASIA RODRÍGUEZ MADRE LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE TARRAGONA

HAGO SABER: Que en este Juzgado el procedimiento MODIFICACION DE MEDIDAS 82/2019 instado por SANAE
EL YEMLAHI contra AHMED RIAHI se ha dictado Sentencia poniendo fin al procedimiento cuyo texto completo
consta en la Oficina Judicial a disposición de las partes para su íntegro conocimiento.

 

Y para que sirva de notificación en forma a AHMED RIAHI, en situación procesal de rebeldía, expido el presente
edicto.

 

Tarragona, 7 de octubre de 2020

 

La letrada de la Administración de justicia

 

(20.282.026)
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ANUNCIS DIVERSOS

CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE TARRAGONA

ANUNCI sobre exposició pública del pressupost d'ingressos, despeses i inversions per a l'exercici 2021.

De conformitat amb el que preveu l'art. 19 del Reglament de Cambres, es comunica als membres d'aquesta
Cambra que, durant quinze dies a comptar des que es publiqui aquest anunci, es troben a exposició pública el
Pressupost d'Ingressos, Despeses i Inversions de la Cambra per a l'exercici 2021.

 

Tarragona, 7 d'octubre de 2020

 

Agustín Pujol Niubó

President

 

(20.282.054)
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ANUNCIS DIVERSOS

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA

ANUNCI sobre convocatòria pública del Programa Xpande, Apoyo a la Expansión Internacional de la Pyme.

 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Barcelona informa de la Convocatoria de
Ayudas Xpande 2020 para el apoyo a la expansión internacional de la PYME, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

 

Primero. Beneficiarios.

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Barcelona.

 

Segundo. Objeto.

El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas a las empresas de la demarcación cameral de la Cámara
de Comercio de Barcelona en el marco del Programa Xpande. Este Programa tiene como objetivo potenciar el
proceso de internacionalización de las empresas a través de un asesoramiento personalizado y un conjunto de
ayudas económicas para el diseño, desarrollo y ejecución de un Plan de Internacionalización.

 

Tercero. Convocatoria.

El texto completo de esta convocatoria, incluidos sus anexos, está a disposición de las empresas en la sede
electrónica de la Cámara de Comercio de Barcelona. Además, puede consultarse a través de la web
www.cambrabcn.org

 

Cuarto. Cuantía.

El presupuesto máximo de ejecución del programa en el marco de esta convocatoria es de 365.757,60 euros,
dentro del "Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020".

La Fase de Asesoramiento será cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea y por la Cámara de Comercio y/o Institución Pública Cofinanciadora, por lo que este servicio será
gratuito para las empresas participantes.

La cuantía máxima por empresa de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria es de 3.600€. Esta
ayuda se calcula sobre un presupuesto máximo elegible de 9.000€, que irá cofinanciado en un porcentaje del
40% con cargo a los fondos FEDER, siendo el resto cofinanciado por la empresa.

 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 12:00h, una vez transcurridos 5 días hábiles desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio, y finalizará el día 15 de diciembre de 2020 a las 12:00h, si bien
el plazo podrá acortarse en caso de que se agote el presupuesto.

 

 

Barcelona, 9 de octubre de 2020
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Xavier Coronas Guinart

Secretario general

 

(20.287.010)
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ANUNCIS DIVERSOS

LA FRATERNAL, SCCL, EN LIQUIDACIÓ

ANUNCI sobre dissolució de la Cooperativa.

D'acord amb allò previst a l'article 102 de la Llei de cooperatives de Catalunya, es fa públic que l'assemblea
general extraordinària de la cooperativa LA FRATERNAL, SCCL (en liquidació), celebrada el dia 1 de desembre
de 2018, a les onze del matí, en primera convocatòria, va acordar procedir a la dissolució de cooperativa,
cessar els membres del seu Consell Rector i nomenar com a persones liquidadores als senyors Benet Oliva
Ricós, Joan Carles Berruguilla Caliani, Maravillas Pérez Sayol, Montserrat Bartalot Casalí i Jordi Florensa Rovira,
els quals procediran a les operacions de liquidació i a l'adjudicació de l'haver social d'acord amb els articles 104
a 107 de la llei. El domicili que s'assenyala, a efectes de notificacions i de radicació de drets i deures, mentre
duri la liquidació serà el situat a Via Laietana, 59 tercer pis porta primera de Barcelona (08003).

 

Vilassar de Dalt, 20 de febrer de 2020

 

Benet Oliva Ricós

Liquidador

 

Joan Carles Berruguilla Caliani

Liquidador

 

Maravillas Pérez Sayol

Liquidadora

 

Montserrat Bartalot Casalí

Liquidadora

 

Jordi Florensa Rovira

Liquidador

 

(20.274.055)
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	20.282.083 - ANUNCI sobre aprovació definitiva sense al·legacions de bases per a la concessió de subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials.
	20.282.032 - ANUNCI sobre aprovació definitiva de l'establiment del servei de la piscina municipal.

	Ajuntament de Figueres
	20.282.015 - ANUNCI sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obra municipal ordinària.
	20.282.023 - ANUNCI sobre aprovació inicial d'una modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana.

	Ajuntament de Gavà
	20.282.088 - ANUNCI  sobre aprovació inicial de les bases reguladores específiques de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al foment de l’ocupació i la millora de l'ocupabilitat mitjançant l'autoocupació i la creació de micropimes, pimes i iniciatives d'economia social.
	20.282.089 - ANUNCI sobre aprovació de la modificació d'unes bases reguladores per a l'atorgament de premis.

	Ajuntament de Gimenells i el Pla de la Font
	20.282.028 - EDICTE sobre aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal núm. 22, reguladora de la gestió dels residus de la construcció. 

	Ajuntament de la Granadella
	20.287.075 - EDICTE sobre aprovació definitiva de la Memòria valorada per a l'arranjament dels camins afectats pels danys dels aiguats (DANA).

	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
	20.287.063 - ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic de govern i administració de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

	Ajuntament de Les
	20.283.093 - EDICTE sobre aprovació definitiva d'un projecte tècnic.

	Ajuntament de Manlleu
	20.282.002 - ANUNCI sobre aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball.

	Ajuntament de Massanes
	20.282.020 - EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció d'incendis, de les parcel·les interiors i zones verdes del terme municipal de Massanes, PINU.

	Ajuntament de Matadepera
	20.282.073 - ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal de Matadepera.

	Ajuntament de Mollet del Vallès
	20.282.085 - ANUNCI sobre aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants amb el seu annex 1 del quadre de sancions.

	Ajuntament de Montcada i Reixac
	20.282.105 - EDICTE sobre aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la protecció i tinença d'animals de Montcada i Reixac (exp. 3/2020/OERM).
	20.282.013 - EDICTE sobre aprovació inicial del Projecte de restauració de la Torre de l'Aigua i annexos, Casa de les Aigües de Montcada i Reixac (exp. 12/2020/PROJECT).

	Ajuntament de Muntanyola
	20.281.081 - ANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte executiu per a la construcció d'un nou CEIP.

	Ajuntament de Parets del Vallès
	20.287.044 - ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2020 (exp. 2906/2020).

	Ajuntament de la Pobla de Segur
	20.282.036 - EDICTE sobre publicació de l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de la Pobla de Segur, 2020.

	Ajuntament de Ribera d'Urgellet
	20.282.044 - ANUNCI sobre aprovació inicial de Pla especial per implantar un circuit de motocròs per a ús propi.

	Ajuntament de Sallent
	20.282.018 - ANUNCI sobre aprovació definitiva de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions adreçades a les activitats de promoció de comerç fora de l'àmbit de Llei de barris de Sallent.

	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
	20.282.039 - EDICTE sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2020.

	Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
	20.282.046 - EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació puntual del Pla parcial SUD-08 Can Margarit, respecte a la regulació de la subclau 8m1.
	20.282.055 - EDICTE sobre resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la quota 2 de les obres d'urbanització del polígon industrial Sesrovires.

	Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
	20.287.008 - ANUNCI de correcció d'errades a l'Anunci d'aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts de COMU SQV, SL, i publicació íntegra (DOGC núm. 8027, de 19.12.2019).

	Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
	20.282.098 - ANUNCI sobre convocatòria i bases per a la constitució d'una borsa de treball de monitors d'esports.

	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
	20.282.006 - ANUNCI sobre contractació temporal a temps complet, en la modalitat d'interinitat, per cobrir una vacant.

	Ajuntament de Sentmenat
	20.281.094 - ANUNCI sobre aprovació de les bases de selecció per a la provisió de tres places d'agent de la Policia Local pel sistema de concurs oposició lliure (exp. 1916/2020).

	Ajuntament de Tarragona
	20.281.037 - ANUNCI sobre aprovació definitiva de la disposició addicional quarta d'assistència i convocatòria telemàtica de les sessions i votació remota per mitjans electrònics.

	Ajuntament de Torrelles de Llobregat
	20.282.091 - ANUNCI sobre aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6, taxa per ocupacions del subsol, el sòl i la volada de la via pública.
	20.282.092 - ANUNCI sobre aprovació provisional de la imposició de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues i l'Ordenança fiscal núm. 9, que la regula.
	20.282.093 - ANUNCI sobre aprovació provisional de l'Ordenança fiscal núm. 13, taxa reguladora d'ocupacions en terrenys d'ús públic.

	Ajuntament de Torroella de Montgrí
	20.282.008 - ANUNCI sobre selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per a la cobertura d'una plaça corresponent al lloc de treball d'operari/ària de l'àrea de manteniment i activitats, jardiner/a, en règim laboral fix, i la constitució d'una borsa de treball (exp. D103.1-11/2020).

	Ajuntament de Viladecans
	20.281.029 - EDICTE sobre aprovació de la relació provisional de persones admeses dels concursos per a la provisió de diversos llocs de treball de cap d'unitat.

	Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
	20.282.087 - ANUNCI sobre publicació en el BOPB de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM.


	Consells Comarcals 
	Consell Comarcal del Baix Ebre
	20.282.033 - ANUNCI sobre aprovació de la relació de llocs de treball, exercici 2020.


	Diputacions
	Diputació de Girona
	20.282.097 - ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores del concurs dels programes pedagògics i divulgatius, Això Pinta Bé.



	ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 
	Tribunals Superiors de Justícia
	Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
	20.282.034 - ANUNCI sobre admissió a tràmit d'un recurs (exp. 262/2020).


	Audiències Provincials
	Secció Primera Civil de l’Audiència Provincial de Barcelona
	20.282.058 - EDICTE sobre recurs d'apel·lació (rotlle 587/2019).


	Jutjats de Primera Instància i Instrucció 
	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Manresa
	20.280.036 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 527/2019).

	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 d’Igualada
	20.281.041 - EDICTE sobre procediment de judici verbal (exp. 85/2017).

	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Mollet del Vallès
	20.260.054 - EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 12/2018).

	Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 7 de Gavà
	20.281.084 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 631/2017).

	Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Badalona (ant. CI-1)
	20.064.002 - EDICTE sobre procediment precari (exp. 58/2019).
	20.260.008 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 1356/2019).

	Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Barcelona
	20.134.039 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 406/2017).

	Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Girona (ant. IN-1)
	20.274.059 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 836/2018).

	Jutjat de Primera Instància núm. 10 de Barcelona
	20.253.071 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 451/2018).

	Jutjat de Primera Instància núm. 15 de Barcelona
	20.274.053 - EDICTE sobre judici d'exequàtur (exp. 314/2019).

	Jutjat de Primera Instància núm. 19 de Barcelona
	20.233.003 - EDICTE sobre judici exequàtur (exp. 609/2019).

	Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Badalona (ant. CI-2)
	20.282.056 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 1025/2018).

	Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Tarragona
	20.064.018 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 971/2018).
	20.219.004 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 810/2018).

	Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Lleida (ant. IN-3)
	20.234.009 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 66/2020).

	Jutjat de Primera Instància núm. 39 de Barcelona
	20.267.002 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 575/2018).

	Jutjat de Primera Instància núm. 41 de Barcelona
	20.280.055 - EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 708/2017).

	Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Reus
	20.266.019 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 833/2017).

	Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Granollers
	20.168.030 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 947/2019).

	Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Tarragona
	20.261.050 - EDICTE sobre judici verbal (exp. 1219/2017).

	Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Tarragona
	20.188.039 - EDICTE sobre judici de procediment ordinari (exp. 1233/2016).


	Jutjats Socials 
	Jutjat Social núm. 27 de Madrid
	20.282.099 - EDICTE sobre procediment d'acomiadaments i cessaments en general (exp. 810/2020).


	Jutjats de Violència sobre la Dona
	Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Tarragona
	20.282.026 - EDICTE sobre procediment de modificació de mesures (exp. 82/2019).



	ANUNCIS DIVERSOS
	Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona
	20.282.054 - ANUNCI sobre exposició pública del pressupost d'ingressos, despeses i inversions per a l'exercici 2021.

	Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona
	20.287.010 - ANUNCI sobre convocatòria pública del Programa Xpande, Apoyo a la Expansión Internacional de la Pyme.

	La Fraternal, SCCL, en liquidació
	20.274.055 - ANUNCI sobre dissolució de la Cooperativa.





