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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES
b) Descripció: Realització d’estudis de gestió
de trànsit continguts en el projecte SERTI
TEMPO MIP VI.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: Negociat.
—4 Pressupost
El pressupost màxim de licitació és de
412.960,00 euros, IVA inclòs.
—5 Adjudicació
a) Data: 29 de setembre del 2006.
b) Contractista: Universitat de València
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import d’adjudicació: 412.960,00 euros,
IVA inclòs.
Barcelona, 15 de novembre de 2006
RAFEL OLMOS I SALAVER
Director
(06.319.144)

*

EDICTE
de 3 de novembre de 2006, de notificació d’actes administratius relatius a diversos expedients.
Els Serveis Territorials de la Secretaria de
Comerç i Turisme a Girona fa el seguiment dels
expedients administratius que s’indiquen en
extracte a l’annex d’aquest Edicte. Intentada la
notificació dels actes administratius que s’hi
detallen, aquesta no s’ha pogut practicar.
En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener
(BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a les
persones interessades que, per tal que puguin
tenir coneixement del contigut íntegre dels actes
que s’esmenten poden comparèixer a les dependències dels Serveis Territorias, carrer Migdia,
50-52 de Girona, en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de
publicació d’aquest Edicte al DOGC.
Girona, 3 de novembre de 2006

ANNEX
Expedient: lliurament de la resolució de l’expedient sancionador M01007/2006.
Persona interessada: Altes Clares, Joan.
(06.307.071)

INSTITUT D’ESTADÍSTICA
DE CATALUNYA
ANUNCI
pel qual es fa públic el Pla de treball anual per
a l’any 2007 del Centre d’Estudis d’Opinió.
En data 20 de setembre de 2006, el Comitè de
Supervisió i Seguiment va adoptar el següent
Acord d’aprovació del Pla de treball anual del
Centre d’Estudis d’Opinió per a l’any 2007:
Acord del Comitè de Supervisió i Seguiment:
Pla de treball anual del Centre d’Estudis
d’Opinió per a l’any 2007:
Quatre baròmetres d’opinió política, que
s’efectuaran els mesos de març, juny, setembre
i desembre de 2007.

DOLORS BATALLÉ I TREMOLEDA
Directora dels Serveis Territorials de Comerç
i Turisme.

La qual cosa es fa pública, de conformitat amb
el que disposa els article 4 del Decret 1/2005, d’11
de gener, pel qual es regula l’elaboració i la
publicitat dels estudis d’opinió de la Generalitat.

ANNEX

Barcelona, 9 d’octubre de 2006

Expedient: DICT17-00027286/2006
Persona interessada: Tomkins Management, SL
Acte administratiu que es notifica: Acord d’inici
de procediment ordinari, nomenament de l’instructor i plec de càrrecs.

JOAN RIGOL I ROIG
President del Comitè de Supervisió
i Seguiment

(06.307.083)

EDICTE
de 3 de novembre de 2006, de notificació d’acte
administratiu.
El Departament d’Economia i Finances fa el
seguiment de l’expedient administratiu que es
detalla en extracte a l’annex d’aquest Edicte.
Intentada la seva notificació, no s’ha pogut practicar.
En conseqüència, i d’acord amb el que preveuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992),
es comunica a la persona interessada que, per
tal que pugui tenir coneixement del contingut
íntegre de l’acte que s’esmenta i per si hi vol
presentar al·legacions en la seva defensa, pot
comparèixer a les dependències de la Direcció
General de Política Financera i Assegurances,
passeig de Gràcia, 19, setena planta, 08007
Barcelona, en el termini de deu dies hàbils a
comptar de l’endemà de la publicació d’aquest
Edicte al DOGC.
Barcelona, 3 de novembre de 2006
MIQUEL SALAZAR I CANALDA
Secretari general

(06.291.156)

*
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DEPARTAMENT
DE GOVERNACIÓ
I ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
EDICTE
de 7 de novembre de 2006, relatiu a la delimitació entre els termes municipals de Granyena de
les Garrigues i el Soleràs.
Els dies 26 de setembre i 12 de desembre de
2005 els plens dels ajuntaments del Soleràs i de
Granyena de les Garrigues van aprovar, d’acord
amb el quòrum que preveu la normativa vigent,
la delimitació efectuada el dia 14 d’abril de 2005
per les respectives comissions municipals de delimitació. Aquesta delimitació forma part dels
treballs d’execució dels mapes municipals de
Granyena de les Garrigues i del Soleràs, dins el
procés d’elaboració del mapa municipal de Catalunya, que preveu 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 el que determina l’article 39.1
del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament de demarcació territorial
i població dels ens locals de Catalunya, es fa
pública la delimitació, que es descriu a continuació, i s’inclou en els mapes municipals de Granyena de les Garrigues i del Soleràs.
Fita 1: se situa al coll Roig, a uns trenta metres al nord del coll, en el marge oest del camí
del Soleràs al Cogul. Aquesta fita és també comuna al municipi del Cogul. Les coordenades
UTM són: X: 307115 i Y: 4589205.
Fita 2: se situa al Coll Roig, al capdamunt d’un
tossal situat a cinquanta metres del marge oest
del camí del Soleràs al Cogul. Existeix una fita
de terme en forma de prisma recte rectangular,
de setanta per quaranta centímetres de costat
per trenta centímetres d’alçada. La línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona
és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM són: X: 307055 i Y: 4589203.
Fita 3: se situa a la partida de les Clotes, a uns
vuitanta metres al nord-oest del camí del Soleràs
al Cogul. Es reconeix com a fita de terme un
aflorament rocós de quaranta per trenta centímetres de costat i quinze centímetres d’alçada.
La línia de terme reconeguda entre les fites segona i tercera és la recta compresa entre totes
dues. Les coordenades UTM són: X: 306538 i Y:
4588844.
Fita 4: se situa a la partida de les Clotes, dalt
d’un turó que es troba a uns trenta metres al
nord-oest del camí del Soleràs al Cogul i a uns
dos-cents cinquanta metres al nord-est del Racó
del Tamarit. La línia de terme reconeguda entre les fites tercera i quarta és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM són:
X: 306357 i Y: 4588685.
Fita 5: se situa a la partida dels Cortins, a tocar
del marge sud del camí del Soleràs al Cogul, a
uns quinze metres a l’oest de la granja del Pepito. La línia de terme reconeguda entre les fites quarta i cinquena va per la normal des de la
quarta fita fins trobar-se amb l’eix del camí del
Soleràs al Cogul, per on continua en direcció sud
fins la normal baixada des de la fita cinquena per
on segueix fins a la fita. Les coordenades UTM
són: X: 305751 i Y: 4588354.
Fita 6: se situa en el lloc conegut com Alt de
les Moreres, a la partida de les Terracuques, a
uns cent metres a l’oest del camí del Soleràs al

Cogul, i a uns cent deu metres al nord del Mas
del Barrull. Es reconeix com a fita de terme la
cantonada nord-oest d’una casa abandonada.
La línia de terme reconeguda entre les fites cinquena i sisena és la recta compresa entre totes
dues. Les coordenades UTM són: X: 305643 i
Y: 4588221.
Fita 7: se situa al lloc conegut com Pla del
Pau, a uns cent vint metres al nord-est del Racó
de l’Hermano. La línia de terme reconeguda
entre les fites sisena i setena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM
són: X: 305205 i Y: 4588122.
Fita 8: se situa al lloc conegut com Pla des
Blancs, a tocar del marge est del camí des Plans,
a uns dos-cents metres al nord-est del camí de
la Vall del Comú i a uns cent metres al sud-oest
del Racó de l’Hermano. La línia de terme reconeguda entre les fites setena i vuitena és la recta
compresa entre totes dues. Les coordenades
UTM són: X: 304971 i Y: 4587952.
Fita 9: se situa en el marge oest del Camí de
les Venes, a uns dos-cents cinquanta metres al
nord del Mas del Gregori. Es reconeix com a fita
de terme una roca nativa sense forma definida
de dos metres de costat per cinquanta centímetres d’alçada. Te gravades dues creus a la part
superior. La línia de terme reconeguda entre les
fites vuitena i novena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM són: X:
304795 i Y: 4587823.
Fita 10: se situa a la partida de la Bassa Pedrera, a l’oest de la cruïlla del Camí de les Venes amb el Camí de les Planes, i a deu metres al
sud de la Bassa del Sebastià. Existeix la fita de
terme de forma prismàtica rectangular, de cinquanta per vint-i-cinc centímetres de costat per
un metre i vint centímetres d’alçada. La línia de
terme reconeguda entre les fites novena i desena
és l’eix del camí de les Planes. Les coordenades
UTM són: X: 305010 i Y: 4587492.
Fita 11: se situa a la partida de la Bassa Pedrera, al marge sud del camí de les Planes, a uns
cent metres al nord de la cabana del Jandro. La
línia de terme reconeguda entre les fites desena
i onzena és l’eix del camí de les Planes. Aquesta
fita és també comuna al municipi de la Granadella. Les coordenades UTM són: X: 304826 i
Y: 4587424.
Barcelona, 7 de novembre de 2006
JOAN MAS NOLLA
Director general d’Administració Local
(06.311.075)

EDICTE
de 13 de novembre de 2006, relatiu a la delimitació entre els termes municipals del Soleràs i dels
Torms.
Els dies 26 de setembre de 2005 i 1 de juny
de 2006 els plens dels ajuntaments del Soleràs
i dels Torms van aprovar, d’acord amb el quòrum que preveu la normativa vigent, la delimitació efectuada el dia 14 d’abril de 2005 per les
respectives comissions municipals de delimitació. Aquesta delimitació forma part dels treballs d’execució dels mapes municipals del

Soleràs i dels Torms, dins el procés d’elaboració
del mapa municipal de Catalunya, previst a
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 el que determina l’article 39.1
del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament de demarcació territorial
i població dels ens locals de Catalunya, es fa
pública la delimitació, que es descriu a continuació, i s’inclou en els mapes municipals i del
Soleràs i dels Torms.
Fita 1: se situa al capdamunt de la serra de
Falenç, en el seu extrem sud. Existeix la fita de
pedra de forma prismàtica recta rectangular, de
trenta-cinc per vint centímetres de costat a la
base i vuitanta centímetres d’alçada. Té gravades
a les cares oposades les inscripcions T i A, i un
quadrat a la part superior. Així mateix, té una
fita al costat de forma prismàtica recta quadrada,
de vint-i-cinc centímetres de costat a la base i
quaranta centímetres d’alçada. Té gravada una
A en una de les seves cares. Aquesta fita és també comuna als municipis de l’Albagés i de
Juncosa. Les coordenades UTM són: X: 309982
i Y: 4587696
Fita 2: se situa a la partida de la Vall Cansada del Més Avall, a vint metres al nord-oest del
Mas del Sas, i a cent metres a l’oest de la pista
del Soleràs als Torms. La línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades
UTM són: X: 309907 i Y: 4587360.
Fita 3: se situa a la partida de la Vall Cansada del Més Avall, a cinquanta metres al sud-est
del Mas del Sas, i a trenta metres a l’oest de la
pista del Soleràs als Torms. Es reconeix com a
fita de terme un aflorament rocós de naturalesa granítica de dos metres per quatre metres a
la seva base i dos metres d’alçada. La línia de
terme reconeguda entre les fites segona i tercera
és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM són: X: 309983 i Y: 4587318.
Fita 4: se situa a Montvellet, a dos-cents cinquanta metres a l’oest del mas del Felip i a trescents metres al nord de la cabana del Pau del
Felip. La línia de terme reconeguda entre les
fites tercera i quarta és la recta compresa entre
totes dues. Les coordenades UTM són: X:
309592 i Y: 4587209.
Fita 5: se situa al pla del Sec, a cinquanta
metres al nord del mas del Ros i a cent cinquanta
metres al nord-oest de la cabana del Pau del
Felip. Existeix la fita de pedra de forma prismàtica recta quadrada, de vint-i-cinc centímetres
de costat per cinquanta centímetres d’alçada. La
línia de terme reconeguda entre les fites quarta i cinquena és la recta compresa entre totes
dues. Les coordenades UTM són: X: 309467 i Y:
4586839.
Fita 6: se situa a les Planes, a cent metres al
nord-oest del mas de l’Anton i a dos-cents metres al sud-oest del Mas del Ferrer. Existeix la
fita de terme de forma prismàtica recta rectangular de trenta-sis per vint centímetres de costat per un metre i quinze centímetres d’alçada.
La línia de terme reconeguda entre les fites cinquena i sisena és la recta compresa entre totes
dues. Les coordenades UTM són: X: 308772 i Y:
4587043.

