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Caldrà acreditar tots els coneixements i mèrits
esmentats en el currículum, mitjançant fotocòpia
compulsada del certificat corresponent, altra-
ment no es valoraran els mèrits que no estiguin
degudament acreditats. L’Escola de Policia de
Catalunya podrà demanar als sol·licitants l’apor-
tació d’informació i documents complementa-
ris.

—9 Lloc i termini de presentació de les sol·-
licituds

Les sol·licituds es poden presentar a partir del dia
de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, al
Registre oficial de l’Escola de Policia de Catalunya,
de 9 a 14 h i de 15 a 17.30 h, o bé es poden trame-
tre a través de qualsevol dels mitjans que estableix
l’article 38.4 de la Llei 4/1999, de modificació de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. Quan la sol·licitud es presen-
ti a les oficines de correus s’haurà de fer en un so-
bre obert, per tal que sigui datada i segellada pel fun-
cionari de correus abans de ser certificada.

El termini de presentació de les sol·licituds
serà de vint dies naturals a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquesta resolució al
DOGC.

—10 Barem de mèrits
Els criteris de selecció s’ajustaran al barem de

mèrits següents:
Expedient acadèmic i currículum: fins a 50

punts.
Coneixement de llengua catalana: fins a 10

punts.
Entrevista: fins a 40 punts.
La comissió de selecció podrà establir una

puntuació mínima, d’acord amb aquest barem,
per accedir a la fase d’entrevista.

—11 Comissió de selecció
La selecció dels aspirants, la durà a terme una

comissió nomenada pel director de l’Escola de
Policia de Catalunya, i de la qual formaran part
els membres següents: un president, dos res-
ponsables o tècnics del Servei de Coordinació
Docent i dos professors de les universitats ca-
talanes, vinculats als àmbits objecte d’aques-
ta convocatòria. El director també designarà
un funcionari de l’Escola per fer les tasques de
secretari.

La comissió de selecció establirà i farà públics
els criteris de valoració d’acord amb el barem
fixat en el punt número 10 d’aquestes bases, així
com la puntuació mínima per accedir a la fase
d’entrevista, si s’escau.

La comissió de selecció, d’acord amb les sol·-
licituds presentades i els mèrits al·legats, propo-
sarà l’adjudicació de les beques de col·laboració.

De conformitat amb el que preveu el Decret
337/1988, de 17 d’octubre, modificat pel Decret
74/2001, de 6 de març, l’Escola de Policia de
Catalunya satisfarà els drets d’assistència que es
meritin en favor dels membres de la comissió de
selecció, externs a l’Escola, per les tasques que
aquests desenvolupin per raó d’aquest concurs.

Aquests drets d’assistència seran els que cor-
responguin al personal del grup 2, funcionaris
dels cossos A i B, i càrrecs assimilats als ante-
riors.

—12 Resolució del concurs
A la vista de la proposta de la comissió de

selecció, el director de l’Escola de Policia de
Catalunya, emetrà una resolució sobre l’adju-
dicació de les beques que es publicarà al tauler

d’anuncis de l’Escola de Policia de Catalunya i
es notificarà individualment a tots els interes-
sats. En la proposta i la resolució esmentada es
podrà preveure la designació d’aspirants su-
plents.

La concessió d’aquestes beques no implica
cap mena de vinculació, ni laboral ni adminis-
trativa, entre la persona seleccionada i l’Esco-
la de Policia de Catalunya.

D’acord amb el que estableix l’article 3 de la
Llei 23/2002, de 18 de novembre, transcorregut
el termini de tres mesos des de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds sense que
s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, els/
les sol·licitants entendran desestimades les se-
ves sol·licituds per silenci administratiu.

—13 Acceptació de la beca de col·laboració
Els aspirants seleccionats hauran de forma-

litzar l’acceptació de la beca mitjançant la sig-
natura d’un document on s’han de comprometre
a complir les condicions generals establertes en
aquestes bases i també les específiques que s’in-
cloguin en aquest document.

—14 Revocació i renúncia a la beca de col·-
laboració

La no assistència injustificada a les activitats
i la manca de col·laboració de l’adjudicatari com-
porta la revocació de la beca de col·laboració.

En els supòsits de revocació o renúncia a una
beca de col·laboració, el director podrà adjudi-
car-la, dins de l’ordre establert, a una de les per-
sones que hagin estat designades com a suplents
en la resolució d’adjudicació.

En el cas de renúncia de l’adjudicatari, el
director de l’Escola ha de resoldre, atenent a la
normativa vigent i a les circumstàncies concur-
rents, si correspon o no la devolució total o par-
cial de les quantitats satisfetes i si correspon la
suspensió o l’anul·lació dels pagaments restants.

—15 Recursos
Contra les resolucions del director de l’Escola

de Policia de Catalunya derivades del desenvo-
lupament d’aquest concurs es podrà interposar
recurs d’alçada, davant del titular del Departa-
ment d’Interior, en el termini d’un mes a comp-
tar des de l’endemà de la seva notificació, o
qualsevol altre recurs que es consideri conveni-
ent.

(06.031.014)
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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

ORDRE
ARP/30/2006, de 10 de febrer, per la qual s’esta-
bleixen les equivalències entre qualificacions
oficials de busseig d’esbarjo i les qualificacions
de busseig esportiu de la Federació Catalana
d’Activitats Subaquàtiques.

La Federació Catalana d’Activitats Subaquà-
tiques (FECDAS) disposa a Catalunya d’una
àmplia estructura formativa de reconegut pres-
tigi, establerta des dels inicis de l’activitat sub-
aquàtica a l’Estat espanyol, que la capaciten per
dur a terme els ensenyaments de busseig.

A més, les titulacions de la Federació Cata-
lana d’Activitats Subaquàtiques tenen reconei-
xement estatal a través de la Federació Espa-
nyola d’Activitats Subaquàtiques i del Consell
Superior d’Esports, i internacional a través de
la Confederació Mundial d’Activitats Subaquà-
tiques (CMAS).

El Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel
qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport,
determina que les federacions esportives cata-
lanes són entitats privades d’interès públic i
social, dedicades a la promoció, la gestió i la
coordinació de la pràctica dels esports especí-
fics reconeguts dins l’àmbit de Catalunya, i que
gaudeixen de personalitat jurídica i capacitat
d’obrar plenes per al compliment dels seus fins.

Al seu moment, l’Ordre de 29 de juliol de
1999, del Departament d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca, per la qual s’estableixen les equiva-
lències entre qualificacions oficials de busseig
d’esbarjo i les qualificacions de busseig esportiu
de la Federació Catalana d’Activitats Subaquà-
tiques (DOGC núm. 2953, de 16.8.1999), va re-
gular aquestes equivalències. A hores d’ara, la
Federació ha modificat el Pla de Formació i Atri-
bucions del Bussejador una estrella FECDAS, i
ha ampliat els coneixements formatius teòrics i
pràctics que corresponen a la formació d’aquests
bussejadors. Per tot això, cal modificar l’Ordre
de 29 de juliol de 1999 esmentada.

D’acord amb el Decret 2055/1969, de 25 de
setembre, pel qual es regula l’exercici de les
activitats subaquàtiques, i l’Ordre de 25 d’abril
de 1973, de la Presidència del Govern, que apro-
va el Reglament per a l’exercici d’activitats sub-
aquàtiques en les aigües marítimes i interiors;

D’acord amb el Reial decret 901/1995, de 2
de juny, sobre traspàs de funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat a la Generalitat de
Catalunya en matèria d’ensenyaments nautico-
esportius i subaquaticoesportius;

D’acord amb el Decret 209/1995, d’11 de ju-
liol, pel qual s’assignen al Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca les funcions i els mit-
jans traspassats a la Generalitat en matèria
d’agricultura i d’ensenyaments nauticoesportius
i subaquaticoesportius;

En ús de les atribucions que m’han estat con-
ferides,

ORDENO:

Article 1
Es determinen les equivalències entre les qua-

lificacions del sistema d’ensenyament de busseig
que expedeix la Federació Catalana d’Activitats
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Subaquàtiques (FECDAS) i les qualificacions
oficials de busseig d’esbarjo que estableix el
Decret 2055/1969, de 25 de setembre, pel qual
es regula l’exercici d’activitats subaquàtiques,
d’acord amb el que s’estableix a continuació:

El nivell de la FECDAS de bussejador una
estrella correspon a la qualificació oficial de bus-
sejador esportiu de 2a classe.

El nivell de la FECDAS de bussejador tres
estrelles correspon a la qualificació oficial de
bussejador esportiu de 1a classe.

El nivell de la FECDAS d’instructor una es-
trella correspon a la qualificació oficial de bus-
sejador monitor esportiu.

El nivell de la FECDAS d’instructor dues
estrelles correspon a la qualificació oficial de
bussejador instructor esportiu.

Article 2
2.1 Per tal de fer efectives les esmentades

equivalències, la Federació Catalana d’Activi-
tats Subaquàtiques haurà de presentar a la Di-
recció General de Pesca i Afers Marítims la
documentació que acrediti que les persones
sol·licitants d’equiparacions entre les seves qua-
lificacions FECDAS i les respectives qualifica-
cions oficials de busseig, han realitzat i superat
els cursos FECDAS corresponents, d’acord amb
els estàndards presentats a la Direcció General
de Pesca i Afers Marítims.

2.2 D’acord amb aquesta documentació, i
amb la sol·licitud prèvia dels interessats, la Di-
recció General de Pesca i Afers Marítims expe-
dirà les qualificacions oficials de busseig corres-
ponents.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga l’Ordre de 29 de juliol de 1999, per
la qual s’estableixen les equivalències entre
qualificacions oficials de busseig d’esbarjo i les
qualificacions de busseig esportiu de la Fede-
ració Catalana d’Activitats Subaquàtiques
(DOGC núm. 2953, de 16.8.1999).

Barcelona, 10 de febrer de 2006

ANTONI SIURANA I ZARAGOZA

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

(06.026.173)

*

DEPARTAMENT
DE TREBALL I INDÚSTRIA

RESOLUCIÓ
TRI/294/2006, de 16 de gener, d’autorització ad-
ministrativa i aprovació del projecte d’execució
d’una instal·lació elèctrica (RAT-2499-V).

L’empresa Endesa Distribución Eléctrica, SL,
amb domicili social a l’av. Paral·lel, 51, de Bar-
celona, ha sol·licitat davant aquests Serveis Ter-
ritorials del Departament de Treball i Indústria
l’autorització administrativa i l’aprovació del
projecte d’execució de la variant entre els su-
ports T.18 i T.19 de la línia de 110 kV SE Reus-
SE Tarragona, al terme municipal de Tarragona
(Tarragonès).

En compliment dels tràmits que estableixen
l’article 6 del Decret 351/1987, de 23 de novem-
bre, pel qual es determinen els procediments
administratius aplicables a les instal·lacions elèc-
triques i el títol VII, capítol II, del Reial decret
1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen
les activitats de transport, distribució, comerci-
alització, subministrament i procediments d’au-
torització d’instal·lacions d’energia elèctrica, la
sol·licitud esmentada ha estat sotmesa a un pe-
ríode d’informació pública mitjançant l’Anunci
publicat al DOGC núm. 4370, de 25.4.2005.

Vist que dins el període d’informació públi-
ca no s’han presentat al·legacions;

Ateses la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, pro-
cediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya,

RESOLC:

—1 Atorgar a l’empresa Endesa Distribución
Eléctrica, SL, l’autorització administrativa per a
la variant de la instal·lació elèctrica RAT-2499-
V i el projecte presentat, el qual es descriu a con-
tinuació, ubicat al terme municipal de Tarragona.

—2 Aprovar el projecte d’execució esmentat,
amb les característiques tècniques següents:

Projecte variant de la línia 110 kV SE Reus-
SE Tarragona, entre suports T.18 i T.19.

Finalitat: afectació a la línia 110 kV, SE Reus-
SE Tarragona en els suports T.18 i T.19, al bar-
ri de Bonavista, terme municipal de Tarragona,
produïda per la construcció de la variant de Vila-
seca, tram II, de la CN-420.

Descripció: línia a construir de 418 m, tensió
nominal 110 kV, potència per circuit 90 MVA,
dos circuits, 6 conductors de LA-455, Al-Ac
Cóndor, 1 cable de terra, conductors en forma
d’hexàgon irregular, 2 suports d’acer galvanit-
zat tipus GT i aïlladors compostos.

Terme municipal: Tarragona.
Pressupost: 201.740,61 euros.

—3 Aquesta Resolució es dicta d’acord amb
el que disposen la normativa abans esmentada
i també amb l’article 17 i el capítol 4 del Decret
1775/1967, de 22 de juliol, sobre règim d’instal·-
lació, ampliació i trasllat d’indústries, i està sot-
mesa a les condicions especials següents:

a) Les instal·lacions s’hauran de realitzar
d’acord amb el projecte tècnic signat per l’en-
ginyer tècnic industrial Héctor Buelta Ortiz,
visat el 7 de març de 2003 pel Col·legi d’Engi-
nyers Tècnics Industrials de Catalunya, delega-
ció de Barcelona, amb el número 253168, que

ha servit de base per a la tramitació de l’expe-
dient, amb les variacions que, si s’escau, se sol·-
licitin i s’autoritzin.

b) La construcció i el funcionament d’aquesta
instal·lació elèctrica se sotmeten al que establei-
xen el Reglament de línies aèries d’alta tensió,
aprovat pel Decret 3151/1968, de 28 de novem-
bre; la Llei 13/1987, de 9 de juliol, de seguretat
de les instal·lacions industrials, i la resta de dis-
posicions d’aplicació general.

c) L’empresa titular serà la responsable de
l’ús, la conservació i el manteniment de la instal·-
lació, d’acord amb les condicions de seguretat
que requereix la normativa vigent.

d) El termini per a la posada en marxa de la
instal·lació autoritzada serà d’un any a comptar
de la data de publicació d’aquesta Resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

e) Els Serveis Territorials a Tarragona po-
dran realitzar, durant les obres i un cop acaba-
des, les comprovacions i les proves que consi-
derin necessàries en relació amb el compliment
de les condicions generals i especials d’aques-
ta Resolució.

Amb aquesta finalitat, el titular de la instal·-
lació comunicarà a l’òrgan administratiu esmen-
tat el començament de les obres, les incidènci-
es dignes de menció i la seva finalització.

Juntament amb la comunicació de la finalit-
zació de les obres, s’adjuntarà el certificat de
direcció i acabament de la instal·lació que acre-
diti que s’ajusten al projecte aprovat, que s’han
complert les normes i les disposicions abans
esmentades i, si escau, s’adjuntaran les actes de
les proves realitzades.

f) L’Administració deixarà sense efecte aques-
ta autorització administrativa per les causes que
estableix l’article 34 del Decret 1775/1967, de 22
de juliol, i en el supòsit d’incompliment, per part
del titular de la instal·lació, de les condicions que
aquesta imposa.

En aquest supòsit, l’Administració, amb la ins-
trucció prèvia de l’expedient corresponent, acor-
darà la revocació de l’autorització amb totes les
conseqüències d’ordre administratiu i civil que se’n
derivin segons les disposicions legals vigents.

g) Aquesta autorització s’atorga sens perju-
dici a tercers i és independent de les autoritzacions
o llicències de competència d’altres organismes
o entitats públiques necessàries per realitzar les
obres i les instal·lacions aprovades.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada davant el director general d’Energia i
Mines en el termini d’un mes, a comptar de l’en-
demà del dia que es publiqui, d’acord amb el que
disposa l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, i segons la redacció que en fa la Llei
4/1999, de 13 de gener.

Tarragona, 16 de gener de 2006

JOSEP M. SOLANES SEGURA

Director dels Serveis Territorials a Tarragona

(06.016.138)

RESOLUCIÓ
TRI/299/2006, de 9 de gener, per la qual es dis-
posa la inscripció i la publicació del Conveni col·-
lectiu de treball de vins de Barcelona i província
per als anys 2005-2007 (codi de conveni núm.
0804485).


