
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4027 – 10.12.200323942

Catalunya amb el número 4.640, en data 21 de
desembre de 2000. Les seves característiques
tècniques principals són les següents:

El parc constarà de 20 aerogeneradors de
1.000 kW de potència unitària, que equival a una
potència total 20 MW, formats per torres tubu-
lars de 60 m d’alçada i rotor de 3 pales de 54 m
de diàmetre. Dintre dels aerogeneradors s’ins-
tal·larà el transformador elevador de relació
0,69/20 kV, de 1.200 kVA de potència.

Línies internes d’interconnexió a 20 kV, so-
terrades, formades per cables d’alumini de sec-
cions 95, 240 i 400 mm2 , i de coure de 400 mm2,
segons les potències màximes que es preveuen
transportar en cada circuit cap a la subestació
transformadora.

Aquesta subestació transformadora i la línia
d’evacuació del parc no formen part d’aquest
projecte i requeriran la tramitació d’una nova
autorització administrativa.

Ubicació: terme municipal de Xerta, concreta-
ment al paratge anomenat l’Arram, a una alti-
tud mitjana de 150 m sobre el nivell del mar.

Pressupost total: 16.200.000 euros.

Aquesta autorització s’atorga sens perjudici
de tercers i és independent de les autoritzacions
o llicències que són competència d’altres orga-
nismes o entitats públiques necessàries per dur
a terme les obres i les instal·lacions aprovades.

No es podran iniciar les obres fins que es dis-
posi de l’aprovació del projecte executiu, la qual
s’ha de sol·licitar dins d’un termini màxim de 6
mesos. El termini màxim per a la posada en
servei de l’obra serà de dos anys comptats des
de l’endemà de la publicació de la present Re-
solució.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada davant el conseller de Treball, Indús-
tria, Comerç i Turisme, passeig de Gràcia, 105,
08008 Barcelona, en el termini d’un mes comptat
des de l’endemà de la seva publicació, d’acord
amb el que disposa l’article 114 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 17 de novembre de 2003

ALBERT MITJÀ I SARVISÉ

Director general d’Energia i Mines

(03.317.053)

*

ORDRE
UNI/485/2003, de 21 de novembre, per la qual
s’aprova l’adscripció de l’Institut Català d’Arque-
ologia Clàssica com a institut universitari de re-
cerca a la Universitat Rovira i Virgili.

Mitjançant l’Acord del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya de 2 de maig de 2000 es va
aprovar la constitució del consorci Institut Ca-
talà d’Arqueologia Clàssica, integrat per la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Depar-
tament d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació, i per la Universitat Rovira i Virgi-
li. L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica té per
finalitat la recerca, la formació avançada i la
difusió de la civilització i cultura clàssica, mit-
jançant la col·laboració i les sinergies amb les
altres universitats i institucions de recerca de
Catalunya amb l’objectiu de ser un referent ci-
entífic internacional en aquest àmbit.

D’acord amb aquestes finalitats, l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica ha signat un
conveni d’adscripció com a institut universita-
ri de recerca amb la Universitat Rovira i Virgili,
la qual n’ha sol·licitat l’aprovació al Departa-
ment d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació.

Per tot això, de conformitat amb la proposta
del Consell Social i previ informe favorable del
Consell de Govern de la Universitat Rovira i
Virgili, d’acord amb el que estableixen l’article
23.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’univer-
sitats de Catalunya i l’Estatut de la Universitat
Rovira i Virgili, amb l’acord favorable del Con-
sell Interuniversitari de Catalunya, i a proposta
del director general d’Universitats,

ORDENO:

Article 1
S’aprova l’adscripció de l’Institut Català d’Ar-

queologia Clàssica com a institut universitari de
recerca a la Universitat Rovira i Virgili.

Article 2
L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica es

regirà pel que disposen la Llei orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats, la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, els
seus propis Estatuts, l’Estatut de la Universitat
Rovira i Virgili i el conveni d’adscripció subs-
crit amb la Universitat Rovira i Virgili en data
29 d’abril de 2003.

DISPOSICIÓ FINAL

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

Barcelona, 21 de novembre de 2003

ANDREU MAS-COLELL

Conseller d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació

(03.324.079)

*

DEPARTAMENT
D’UNIVERSITATS,
RECERCA I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ

INSTITUT CATALÀ
DE L’ACOLLIMENT I DE L’ADOPCIÓ

RESOLUCIÓ
BEF/3711/2003, de 19 de novembre, per la qual
es resol la convocatòria pública d’acreditació
d’entitats col·laboradores amb l’Administració
de la Generalitat de Catalunya en matèria d’adop-
ció internacional a la Federació Russa (núm. de
registre de la convocatòria: ECAI 02/2003).

Per la Resolució BEF/1895/2003, de 17 de
juny (DOGC núm. 3910, de 23.6.2003), es va
obrir convocatòria pública per a la concessió
d’acreditacions d’entitats col·laboradores amb
l’Administració de la Generalitat de Catalunya
en matèria d’adopció internacional a la Fede-
ració Russa (número de registre de la convoca-
tòria: ECAI 02/2003). Posteriorment aquest
termini es va ampliar mitjançant la Resolució
BEF/2222/2003, de 14 de juliol (DOGC núm.
3931, de 23.7.2003).

Atès que s’ha complert els requisits i les con-
dicions de participació de la convocatòria, i atesa
la proposta definitiva d’acreditació formulada
per l’Òrgan Tècnic de Valoració d’aquesta;

En ús de les competències que m’atribueix
l’article 7.7 del Decret 97/2001, de 3 d’abril,
sobre l’acreditació i el funcionament de les
entitats col·laboradores d’adopció internacio-
nal, i d’acord amb el que estableix l’article 80
de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’orga-
nització, procediment i règim jurídic de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

Article 1
Acreditar les següents entitats col·laboradores

amb l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya en matèria d’adopció internacional a la
Federació Russa:

Associació Créixer Junts.
Associació Infància i Futur.
Asociación Internacional para la Protección

y Ayuda de los Menores del Este (AIPAME).
Associació Adopta.

Article 2
Contra aquesta Resolució es pot interposar

recurs d’alçada davant la consellera de Benes-
tar i Família, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
d’acord amb l’article 12.1 de la Llei 13/1997, de
19 de novembre, de creació de l’Institut Cata-
là de l’Acolliment i de l’Adopció, i segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 19 de novembre de 2003

VICTÒRIA PEREARNAU I REGÀS

Directora

(03.323.075)

*

DEPARTAMENT
DE BENESTAR I FAMÍLIA



DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA I INTERIOR

EDICTE
de 28 de novembre de 2003, pel qual se cita a ter-
mini els possibles interessats en el recurs conten-
ciós administratiu núm. 303/2003, interposat pel
senyor Nicolás Muñoz Fernández.

El Departament de Justícia i Interior de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el present
Edicte, fa saber que el senyor Nicolás Muñoz
Fernández ha interposat el recurs contenciós ad-
ministratiu núm. 303/2003, davant el Jutjat Con-
tenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona,
contra la Resolució de 23 de juliol de 2003 de la
consellera de Justícia i Interior per la qual es
desestima el recurs d’alçada interposat contra
la declaració de no apte en la primera prova de
la convocatòria núm. 49/02 per cobrir 208 pla-
ces de caporal del cos de mossos d’esquadra.

Es fa públic en compliment del que disposa
l’article 49 de la Llei reguladora de la jurisdic-
ció contenciosa administrativa, en relació amb
l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
a l’efecte que serveixi de citació a termini als
possibles interessats, per tal que puguin compa-
rèixer en qualitat de demandats, i s’indica que
la vista se celebrarà el dia 15 de gener de 2004,
a les 12 hores, a la sala de vistes del Jutjat i que
caldrà que aportin les proves que interessi pro-
posar.

Barcelona, 28 de novembre de 2003

BRAULI DUART I LLINARES

Secretari de Seguretat Pública

(03.331.081)

*

DEPARTAMENT
DE TREBALL, INDÚSTRIA,
COMERÇ I TURISME

RESOLUCIÓ
TIC/3710/2003, de 22 d’octubre, de nomenament
del senyor Jorge Roca Pujolàs com a coordina-
dor d’Oficines de Treball de la Generalitat a
Girona del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Atesa la Resolució TIC/2494/2003, de 10 de
juny (DOGC núm. 3955, de 27.8.2003), per la
qual es convocava concurs específic de mèrits
i capacitats per a la provisió del lloc de coordi-
nador d’Oficines de Treball de la Generalitat a
Girona del Servei d’Ocupació de Catalunya
(convocatòria de provisió núm. TI/025/03);

Atès el que estableix el Decret 123/1997, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament ge-
neral de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya;

Atès que s’han portat a terme tots els tràmits
procedimentals pertinents;

Vista la proposta definitiva de resolució de la
Junta de Mèrits i Capacitats;

En ús de les atribucions que em confereix la
normativa vigent,

RESOLC:

Nomenar el senyor Jorge Roca Pujolàs coor-
dinador d’Oficines de Treball de la Generalitat
a Girona del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar, amb caràcter potestatiu, re-
curs de reposició davant del secretari general del
Departament de Treball, Indústria, Comerç i Tu-
risme en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, o bé re-
curs contenciós administratiu, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la seva pu-
blicació al DOGC, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, de conformitat amb la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de las
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, i la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contencio-
sa administrativa, sens perjudici que puguin in-
terposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Barcelona, 22 d’octubre de 2003

JAUME ANGERRI I AUBERNI

Secretari general en funcions

(03.300.077)

*

UNIVERSITATS
CATALANES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
1891/2003, de 25 de novembre, per la qual es fa
públic el nomenament com a funcionaris de car-
rera dels aspirants aprovats en les proves selec-
tives per a l’accés a l’escala tècnica de gestió (torn
lliure).

D’acord amb el punt 9.3 de les bases de la
convocatòria de proves selectives per a l’accés
a l’escala tècnica de gestió (torn lliure) de la
Universitat Politècnica de Catalunya, feta pú-
blica per Resolució 1589/2002 de 29 de juliol
(DOGC núm. 3714 de 5.09.02), i vista la propos-
ta formulada pel tribunal qualificador de les
esmentades proves, en aplicació de les atribu-
cions que em confereixen la Llei Orgànica 6/
2001 de 21 de desembre, d’Universitats, i els
Estatuts d’aquesta Universitat.

RESOLC:

1. Nomenar funcionaris de carrera de l’escala
tècnica de gestió de la Universitat Politècnica
de Catalunya els opositors que consten a la llista
parcial d’aprovats pel tribunal que han complert
tots i cadascun dels requisits exigits a la convo-
catòria i que es detallen a continuació per ordre
de puntuació:

Cognoms i nom DNI
GIMENEZ DAPENA,
Ma. de los Angeles ......................... 37.379.740
TORNE UBEDA,
Anna Ma. ......................................... 46.351.104

2. Els opositors hauran de prendre possessió
del càrrec en el termini màxim d’un mes a par-
tir de la data de publicació d’aquesta Resolució
al DOGC.

Barcelona, 25 de novembre de 2003

JOSEP FERRER LLOP

Rector

PG-91850 (03.337.059)

*
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