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DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL
I CIUTADANIA
ORDRE
CUE149814229."fg"3:"fg"lwnkqn."fg"etgcek„"fgn"
Hkvzgt"wpkÝecv"fg"ocnvtcevcogpv"kphcpvkn0
Mitjançant l’Ordre BEF/485/2005, de 2 de
fgugodtg."gu"xc"eqorngvct"k"oqfkÝect"nc"tgncek„"
fg"Ývzgtu"cwvqocvkv¦cvu"swg"eqpvgpgp"fcfgu"fg"
caràcter personal gestionats pel Departament
fg"Dgpguvct"k"Hco nkc0
L’article 20.1 de la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, disposa que la creació, la
oqfkÝecek„"q"nc"uwrtguuk„"fgnu"Ývzgtu"fg"ngu"
cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"uqncogpv"gu"rqft "
fer mitjançant disposició general publicada al
fkctk"qÝekcn"eqttgurqpgpv0
El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de
creació, denominació i determinació de l’àmbit
de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ha modiÝecv"nc"fgpqokpcek„"k"nÓ odkv"fg"eqorgvﬂpekgu"
d’aquest Departament d’Acció Social i Ciutadapkc."nc"swcn"equc"qdnkic"c"wpc"tgxkuk„"fgnu"Ývzgtu"
swg"iguvkqpc"k"c"nc"eqpugi¯gpv"oqfkÝecek„"fg"
l’Ordre BEF/485/2005 abans esmentada. Tanmateix, sense esperar la dita revisió, es considera
pgeguuctk"rtqegfkt"c"nc"etgcek„"fgn"Hkvzgt"wpkÝecv"
de maltractament infantil.
La Llei 5/2002, de 19 d‘abril, de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, preveu, a la
disposició addicional tercera, que els consellers
de la Generalitat, dins l’àmbit de competències
respectives, resten habilitats per a la creació,
oqfkÝecek„"k"uwrtguuk„."okvlcp›cpv"wpc"qtftg."
fgnu"Ývzgtu"swg"ukiwkp"rgtvkpgpvu="k"gn"Tgkcn"fgcret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el
Tgincogpv"fg"oguwtgu"fg"ugiwtgvcv"fgnu"Ývzgtu"
automatitzats que continguin dades de caràcter personal, estableix els diferents nivells de
seguretat en funció del tipus de dades que es
eqpvkpiwkp"cnu"Ývzgtu0
Gn"vgzv"jc"guvcv"uqvoﬂu"c"kphqtocek„"r¿dnkec"
i ha estat informat per l’Agència Catalana de
Protecció de Dades i per l’Institut Català de
les Dones.
Gp"eqpugs¯ﬂpekc."c"Ý"fg"hgt"ghgevkw"gn"ocpfcv"ngicn"k"Ýzct"gn"pkxgnn"fg"ugiwtgvcv"gzkikdng"
c"ecfc"Ývzgt."ictcpvkt"nc"o zkoc"vtcpurctﬂpekc"
en el tractament de les dades de caràcter personal, i assegurar als ciutadans de Catalunya
nÓgzgtekek"fgnu"ugwu"ftgvu"ngi vkou="gp"¿u"fg"ngu"
facultats que m’atorga la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim
lwt fke"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"
Catalunya, i vist el dictamen de la Comissió
Lwt fkec"Cuuguuqtc.
ORDENO:
Ctvkeng"¿pke
Gu"etgc"k"tgiwnc"gn"Hkvzgt"wpkÝecv"fg"ocnvtcetament infantil amb la denominació i determinacions següents:
Pqo"fgn"Ývzgt<"Hkvzgt"wpkÝecv"fg"ocnvtcevcment infantil.
Finalitat i usos previstos: disposar d’un
sistema d’informació sobre el maltractament

infantil, a efectes de detecció, de prevenció i
guvcf uvkeu0
Persones i col·lectius afectats: futurs nadons i
persones de 0 a 18 anys amb domicili a Catalunya
o que s’hi trobin eventualment i que hagin estat
q"rwiwkp"ugt"x evkogu"fg"ocnvtcevcogpv0
Persones i col·lectius obligats a subministrar
les dades: tothom i en especial les persones que
per raó de la seva professió tinguin coneixement
de l’existència de qualsevol maltractament a un
infant o adolescent.
Procediment de recollida de dades: mitjançant
formularis emesos principalment pels professionals dels àmbits educatius, de la salut, de
la seguretat ciutadana i dels serveis socials;
pqvkÝecekqpu"fÓ”ticpu"cfokpkuvtcvkwu"k"tguqnwcions judicials.
Estructura bàsica del Fitxer: base de dades.
Tipus de dades de caràcter personal incloses
en el Fitxer:
Fcfgu"fÓkfgpvkÝecek„"fg"nÓkphcpv"q"cfqnguegpv<"
pqo"k"eqipqou."ugzg."FPK"q"rcuucrqtv."fcvc"fg"
naixement, edat, adreça, població i telèfon.
Fcfgu"fÓkfgpvkÝecek„"fgn"rctg."octg"q"vwvqt"
de l’infant o adolescent: nom i cognoms, vincle
q"rctgpvkw"cod"nÓkphcpv"q"cfqnguegpv."ugzg."FPK"
o passaport, adreça, població i telèfon.
Dades de la persona que acompanya l’infant o adolescent quan es produeix la detecció:
nom i cognoms, vincle o parentiu amb l’infant
q"cfqnguegpv."ugzg."FPK"q"rcuucrqtv."cftg›c."
població i telèfon.
Fcfgu"fg"nc"rgtuqpc"pqvkÝecfqtc<"fcfgu"fg"
l’òrgan, del centre, del professional o de la persona que comunica el maltractament, telèfon,
p¿ogtq"fg"eqnángikcv"q"kfgpvkÝecek„."ugtxgk"q"
consulta, població o comarca, telèfon de contacte
i correu electrònic.
Tipus de maltractament infantil: maltractament
h uke."pginkiﬂpekc."cdcpfqpcogpv."ocnvtcevcogpv"
psicològic o emocional, maltractament sexual,
maltractament prenatal, submissió quimicofarmacèutica, explotació laboral i explotació sexual.
Valoració global del maltractament: valoració
professional sobre l’origen del maltractament i
el risc de nous episodis.
Cessions de dades:
—1 Als tècnics i òrgans de les administracions
r¿dnkswgu"swg"jcikp"fÓkpvgtxgpkt"gp"eqornkment de les funcions que tinguin assignades de
prevenció de risc social o d’atenció i protecció
a la infància i l’adolescència; a les forces i cossos de seguretat per dur a terme les actuacions
necessàries en relació amb la persecució de
ngu"eqpfwevgu"swg"vgpgp"ceeﬁu"c"cswguv"Ývzgt="
i al Ministeri Fiscal, als jutjats i tribunals i al
U pfke"fg"Itgwigu."rgt"cn"eqornkogpv"fg"ngu"
seves funcions.
Ï4" Cod"Ýpcnkvcvu"guvcf uvkswgu."c"nÓQdugtvatori de Drets de la Infància i a l’Observatori
de la Infància d’àmbit estatal, i a institucions
k"qticpkuogu"fg"ect evgt"qÝekcn"k"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu."fguinquucfgu"ngu"fcfgu"rgt"
sexe i edat.
—3 Transferències de dades a tercers països:
no hi ha transferències.
Amb caràcter general, per a totes les cessions
fg"fcfgu"rtgxkuvgu"gp"gnu"Ývzgtu"fg"nc"Fktgeek„"
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència,

les cessions s’efectuen dins el marc establert a
la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i
de l’adopció; Decret legislatiu 17/1994, de 16
de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les
lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de
desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials; Llei orgànica 1/1996,
fg"rtqvgeek„"lwt fkec"fgn"ogpqt."fg"oqfkÝecek„"
parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament
civil, i la mateixa Llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, als articles 11.2.d) i e ), 21 i 22.
Òrgan administratiu responsable: Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
Unitat administrativa per exercir els drets d’aceﬁu."tgevkÝecek„."ecpegnáncek„"k"qrqukek„<"Fktgeek„"
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència,
carrer Aragó, 332, 08009 Barcelona.
Mesures de seguretat: de conformitat amb
l’article 3 del Reglament de mesures de segutgvcv"fgnu"Ývzgtu"swg"eqpvgpgp"fcfgu"fg"ect evgt"
personal, aprovat mitjançant el Reial decret
994/1999, d’11 de juny, a aquest Fitxer se li aplicaran les mesures de seguretat de nivell alt que
uÓguvcdngkzgp"cn"ecr vqn"60
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 18 de juliol de 2007
CARME CAPDEVILA I PALAU
Consellera d’Acció Social i Ciutadania
(07.199.104)
RESOLUCIÓ
CUE144;214229."fg"36"fg"lwp{."rgt"nc"swcn"gu"hc"
r¿dnke"wp"gpe ttge"fg"iguvk„"gpvtg"gn"Fgrctvcogpv"fÓCeek„"Uqekcn"k"Ekwvcfcpkc"k"gn"Egpvtg"
fÓKpkekcvkxgu"rgt"c"nc"Tgkpugtek„"*EKTG+"*gzr0"
448129+0
En data 5 de juny de 2007, es va signar un
encàrrec de gestió del Departament d’Acció
Social i Ciutadania al Centre d’Iniciatives per a la
Reinserció (CIRE) per al pintat general de la seu
de l’EVAB (Equipament de Valoració d’Adults
de Barcelona) a Barcelona-Paral·lel.
Atès el que preveu l’article 15.3 de la Llei
5213;;4."fg"48"fg"pqxgodtg."fg"tﬂiko"lwt fke"fg"
ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"
cfokpkuvtcvkw"eqo¿.
RESOLC:
Donar publicitat a l’encàrrec de gestió del Departament d’Acció Social i Ciutadania al Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), que es
transcriu com a annex d’aquesta Resolució.
Barcelona, 14 de juny de 2007
JORDI RUSTULLET I TALLADA
Secretari general
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Gpe ttge"fg"iguvk„"fgn"Fgrctvcogpv"fÓCeek„"Uqekcn"k"Ekwvcfcpkc"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"
Ecvcnwp{c"cn"Egpvtg"fÓKpkekcvkxgu"rgt"c"nc"Tgkpugtek„"*EKTG+"rgt"cn"rkpvcv"igpgtcn"fg"nc"ugw"
de l’EVAB a Barcelona-Paral·lel
A Barcelona, 5 de juny de 2007
Reunits
D’una part, el senyor Jordi Rustullet i Tallada, secretari general del Departament d’Acció
Social i Ciutadania, en virtut de l’article 1.2
de la Resolució BEF/573/2006, d’1 de març,
de delegació de competències de la persona
vkvwnct"fg"nc"Eqpugnngtkc"fg"Dgpguvct"k"Hco nkc"gp"
fkxgtuqu"”ticpu"fgn"Fgrctvcogpv"*FQIE"p¿o0"
4592, de 14.3.2006), i del Decret 468/2006, de
30 de novembre, de nomenament del secretari general del Departament d’Acció Social
i Ciutadania.

pròpia, sotmesa a la Generalitat, l’actuació de la
qual s’ajusta al dret privat i, de conformitat amb
el que s’estableix a l’article 2 de la Llei 5/1989,
fg"34"fg"ocki"*FQIE"p¿o0"3365."fg"390703;:;+."
en relació amb els articles 2 i 3 dels seus Estatuts, aprovats pel Decret 209/1989, de 3 de juliol
*FQIE"p¿o0"33;4."fg":0;03;:;+."k"oqfkÝecvu"rgt"
la disposició addicional 7a del Decret 68/2004,
de 20 de gener (DOGC de 22.1.2004), té com a
objectiu primordial satisfer el dret al treball de les
persones sotmeses a mesures penals internades
en establiments penitenciaris a Catalunya, mitjançant la creació de llocs de treball productius
sotmesos a la normativa laboral.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat
necessària per formalitzar aquest encàrrec de
gestió.

Quart
Rgt"hgt"ghgevkxgu"cswguvgu"Ýpcnkvcvu"fg"tgkpugtek„"uqekqncdqtcn"k"fwt"c"vgtog"cswguvgu"rqn vkswgu"
de reinserció en l’àmbit penitenciari, és fonamental disposar de recursos de tipus laboral que
permetin assolir, de forma progressiva, el compliment del precepte constitucional que reconeix
gn"ftgv"c"wp"vtgdcnn"tgowpgtcv"k"gnu"dgpgÝeku"fg"nc"
Seguretat Social a les persones condemnades a
penes i mesures privatives de llibertat.
Per això, és imprescindible la col·laboració
entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat de Catalunya i el CIRE ja que
d’aquesta manera l’acció administrativa, dins
del marc de la normativa vigent i, en especial
fg"eqpvtcevcek„"r¿dnkec."hceknkvct "k"rqvgpekct "
gn"eqornkogpv"fg"ngu"Ýpcnkvcvu"fgn"EKTG0
Eqo"c"eqpugs¯ﬂpekc"fg"vqvgu"ngu"tgÞgzkqpu"
Ýpu"ctc"gzrqucfgu"k"nc"pqtocvkxc"crnkecdng."ﬁu"
voluntat d’aquestes parts formalitzar un conveni
de col·laboració en els termes que es diran, amb
nc"Ýpcnkvcv"fg"fqpct"eqornkogpv"cnu"qdlgevkwu"
que els són propis, i per això subscriuen aquest
conveni, que resta sotmès als següents

Manifesten

Acords

Primer
La Constitució espanyola de 1978, en el seu
article 25.2, reconeix a les persones condemnades a penes privatives de llibertat el dret a un
vtgdcnn"tgowpgtcv"k"gnu"dgpgÝeku"eqttgurqpgpvu"
de la Seguretat Social, l’accés a la cultura i al
desenvolupament integral de la personalitat,
orientats vers la reeducació i la reinserció social,
i l’article 168.1.e) de la Llei orgànica 6/2006, de
19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, en relació amb la competència de
la Generalitat en l’execució de la legislació de
nÓGuvcv"gp"ocvﬂtkc"rgpkvgpek tkc"*rncpkÝecek„"k"
organització del treball remunerat de la població reclusa, i també l’execució de les mesures
alternatives a la presó i de les activitats de reinserció).

Primer
Qdlgevg"fg"nÓgpe ttge"fg"iguvk„
El CIRE com a entitat instrumental i en tant
que considerada pròpia administració de la Generalitat pel que fa als seus mitjans personals,
rep l’encàrrec del Departament d’Acció Social i
Ciutadania per tal de realitzar tasques de pintura
a les dependències dels Serveis Territorials de
Barcelona (avinguda Paral·lel, 145).

I de l’altra part, el senyor Adolf Cabruja i
Octv pg¦."igtgpv"fgn"Egpvtg"fÓKpkekcvkxgu"rgt"c"
la Reinserció (CIRE), en virtut de la resolució
del Consell d’Administració de delegació de
signatura de data 16 de març de 2005.
És voluntat dels reunits signar aquest conveni
de col·laboració amb l’objecte de fomentar la
reinserció de les persones condemnades a penes
privatives de llibertat, dins del marc de la normativa actualment vigent, mitjançant l’execució,
fabricació i gestió per la mateixa Administració
d’activitats susceptibles de contractació adokpkuvtcvkxc"r¿dnkec."c"vtcxﬁu"fg"nc"vﬂepkec"fg"
l’encàrrec de gestió.

Segon
Segons el Decret 3428/1983, de 28 de desembre, de traspàs de funcions i serveis de l’Estat en
matèria d’administració penitenciària, la Generalitat de Catalunya va assumir, a partir de l’1 de
gener de 1984, les competències determinades
a l’article 11.1 de l’Estatut relatives a l’execució
en matèria penitenciària.
Tercer
Swg"gn"EKTG"ﬁu"wpc"gortguc"r¿dnkec"cfuetkvc"
cn"Fgrctvcogpv"fg"Lwuv ekc"swg"vﬁ"pcvwtcnguc"
fÓgpvkvcv"fg"ftgv"r¿dnke"cod"rgtuqpcnkvcv"lwt fkec"

Segon
Qdnkicekqpu"fgn"EKTG
El CIRE es compromet a dirigir i coordinar les
feines pròpies generades per l’aplicació d’aquest
encàrrec de gestió, supervisar la formació i el
desenvolupament de les funcions derivades de
nÓqdlgevg"fgn"rtgugpv"eqpxgpk."ckz "eqo"nÓcrnkecek„"
de les tècniques d’avaluació sobre els resultats
de l’esmentada aplicació, i a coordinar la infrastructura necessària per a les tasques encarregades, posar a disposició els materials necessaris
i obtenir els resultats esperats.
Ckz "ocvgkz."ugt "gn"tgurqpucdng"fgnu"gswkru"fg"
protecció individual del seu personal, del compliment de la normativa de prevenció de riscos
ncdqtcnu."ckz "eqo"fg"nc"hqtocek„"fgn"rgtuqpcn"gp"
matèria de seguretat i salut en el treball.
D’altra banda, el CIRE prestarà el servei objecte d’aquest conveni en els termes que es dirà
a l’annex 1, de prescripcions tècniques.

Tercer
Qdnkicekqpu"fgn"Fgrctvcogpv
El Departament d’Acció Social i Ciutadania
es compromet a facilitar qualsevol informació
al CIRE relacionada amb l’objecte d’aquest encàrrec de gestió.
Quart
Eqpfkekqpu"geqp”okswgu
El CIRE farà arribar el corresponent pressupost que inclogui els conceptes a càrrec del
Departament d’Acció Social i Ciutadania per
tal que sigui autoritzat.
El preu de l’encàrrec de gestió és de 33.060,00
euros (IVA inclòs).
Aquest import anirà a càrrec de la partida
pressupostària BE0113 D/610000100/1210.
Acabats els treballs, el CIRE presentarà la
corresponent factura al Departament d’Acció
Social i Ciutadania per tal que, si s’escau, doni
la conformitat dels treballs realitzats i en tramiti
el pagament.
Cinquè
En totes les accions que es desenvolupin en
el marc d’aquest encàrrec de gestió hauran de
Ýiwtct"gnu"nqiqvkru"fgn"Fgrctvcogpv"fÓCeek„"
Social i Ciutadania i del CIRE.
Ckz "ocvgkz."vcpv"gn"Fgrctvcogpv"fÓCeek„"
Social i Ciutadania com el CIRE es comuniectcp"cod"nc"uwÝekgpv"cpvgncek„"nc"tgcnkv¦cek„"
fÓcevgu"r¿dnkeu"fg"fkhwuk„"k"rtqoqek„"swg"gu"
derivin del desenvolupament d’aquest encàrrec
de gestió.
Sisè
Rescissió
El present encàrrec de gestió pot ser rescindit
per les causes següents:
a) Per voluntat de les parts, que haurà d’instrumentalitzar-se per escrit.
b) Per incompliment de les obligacions pactades.
c) Les altres causes que resultin de l’aplicació
de la legislació vigent.
Setè
EqpÝfgpekcnkvcv
Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que s’abstindran de fer cap mena de tractament de les dades personals de què disposin com
a conseqüència de l’aplicació d’aquest encàrrec
de gestió. De la mateixa manera, es comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades o
gnu"ctzkwu"swg"ngu"eqpvgpgp."ckz "eqo"c"iwctfct"
guvtkevc"eqpÝfgpekcnkvcv"uqdtg"cswguvgu"fÓceqtf"
amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades.
Vuitè
Eqokuuk„"okzvc"fg"ugiwkogpv
Es crea una comissió mixta de seguiment
integrada per un representant del Departament
d’Acció Social i Ciutadania i un representant
del CIRE.
El representant del Departament d’Acció
Social i Ciutadania serà la cap del Servei de
Projectes, Obres i Equipaments o la persona
en qui delegui.
El representant del CIRE serà el director de
Projectes i Serveis Exteriors o la persona en
qui delegui.
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Pqxﬂ
Xkiﬂpekc
El termini d’execució de l’encàrrec serà de tres
mesos des de la signatura del present conveni.
Desè
Tﬂiko"lwt fke
En tot el que no estigui regulat en els acords
anteriors resultarà d’aplicació la normativa administrativa vigent, i en concret la del Decret
legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de
oct›."fg"nÓGuvcvwv"fg"nÓgortguc"r¿dnkec"ecvcncpc."
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organitzaek„."rtqegfkogpv"k"tﬂiko"lwt fke"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
de Catalunya, i el Reial decret legislatiu 2/2000,
de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes de les administracions
r¿dnkswgu0
Onzè
Les controvèrsies que poguessin plantejarse sobre la interpretació i execució d’aquest
encàrrec de gestió seran resoltes de mutu acord
per les parts.
Dotzè
Rwdnkecek„"gp"gn"FQIE
D’acord amb el que disposa l’article 15.3 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
lwt fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"gn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."cswguv"gpe ttge"
de gestió haurà de ser publicat en el Fkctk"QÝekcn"
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
I com a prova de conformitat amb el contingut
d’aquest encàrrec de gestió, el signem en dos
exemplars, en el lloc i en la data indicats a la
capçalera.
Pel Departament,
Jordi Rustullet i Tallada
Pel Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
Cfqnh"Ecdtwlc"k"Octv pg¦

tasques concretes que s’han de realitzar per tal
que el CIRE pugui preparar un pressupost del
cost de les actuacions i trametre’l posteriorment
al Departament d’Acció Social i Ciutadania per
a la seva aprovació.

RESOLUCIÓ
CUE1455714229."fg"32"fg"lwnkqn."rgt"nc"swcn"gu"f„pc"
fg"dckzc"fgn"Tgikuvtg"fg"ugtxgku"fÓkphqtocek„"
lwxgpkn"fg"Ecvcnwp{c"gn"Rwpv"fÓKphqtocek„"Lwxgpkn"
Dnqe/Ugtxgk"fÓKphqtocek„"Lqxg."fg"Ocptguc0

—3 Preus
El pressupost que elabori el CIRE inclourà
tots els elements facturables per a l’execució
de l’encàrrec, inclosos els materials necessaris
per dur a terme les actuacions encomanades i
l’import de les possibles despeses de desplaçament, manutenció i allotjament que ocasioni
el trasllat dels interns per tal de realitzar els
treballs encomanats.

Vist l’informe del senyor Ramon Canal i Olivera, cap de Servei de Drets de Ciutadania de
l’Ajuntament de Manresa, pel qual informa del
canvi de gestió d’aquest Punt d’Informació Juvenil i en sol·licita el reconeixement;
Vist l’informe de la senyora Alba Pascual i Sarri,
tècnica de joventut del Consell Comarcal del Bages,
pel qual informa de la dissolució de l’Associació
Cultural Bloc, el canvi de titularitat del Punt d’Informació Juvenil i el canvi en la seva gestió;
Vist que l’esmentat Punt d’Informació Juvenil,
amb titularitat de l’Associació Cultural Bloc, ha
cessat les seves activitats;
Atès el que estableixen el Decret 297/1987,
de 14 de setembre, i l’Ordre de 7 d’octubre de
1987, que regulen l’obertura i el funcionament
dels serveis d’informació juvenil;
Atès el que estableix l’article 5 de l’Ordre d’11
de novembre de 1994, que regula les relacions
dels serveis d’informació juvenil amb la Secretaria General de Joventut;
Atesos el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de
l’àmbit de competència dels departaments de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
i el Decret 572/2006, de 19 de desembre, de
reestructuració parcial del Departament d’Acció
Social i Ciutadania,

(07.185.153)
RESOLUCIÓ
CUE1455614229."fg"32"fg"lwnkqn."fÓcwvqtkv¦cek„"
fÓqdgtvwtc"fÓwp"rwpv"fÓkphqtocek„"lwxgpkn"c"
Ucpv"Egdtk "fg"Xcnncnvc0
Vista la documentació presentada per l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta;
Atès el que estableixen el Decret 297/1987,
de 14 de setembre, i l’Ordre de 7 d’octubre de
1987, que regulen l’obertura i el funcionament
dels serveis d’informació juvenil;
Atès el que estableix l’Ordre d’11 de novembre
de 1994, que regula les relacions dels serveis
d’informació juvenil amb la Secretaria General
de Joventut;
Atesos el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de
l’àmbit de competència dels departaments de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
i el Decret 572/2006, de 19 de desembre, de
reestructuració parcial del Departament d’Acció
Social i Ciutadania,

ANNEX
Plec de prescripcions tècniques de l’encàrrec de gestió del Departament d’Acció Social
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya al
CIRE per al pintat general de la seu de l’EVAB
a Barcelona-Paral·lel.
—1 Objecte i destinataris
Tgcnkv¦cek„"fgnu"vtgdcnnu"fg"rkpvwtc"fg"nÓgfkÝek"
de l’avinguda Paral·lel, 145, seu de l’Equipament
de Valoració d’Adults de Barcelona.
—2 Descripció tècnica i material
Els treballs engloben aquells que siguin necessaris per preparar les parets per ser pintades
consistents en el massillat, l’arranjament i pintat
dels paraments, portes interiors i fusteries exteriors de les plantes soterrani, baixa, intermèdia (zones comunes i escala), plantes primera i
ugiqpc."fg"nÓgfkÝek"fg"nÓcxkpiwfc"Rctcnángn."367."
de Barcelona, seu de l’Equipament de Valoració
d’Adults de Barcelona.
Serà d’obligatori compliment tota la normativa
gurge Ýec"crnkecfc"c"nÓqdlgevg"fgnu"vtgdcnnu"ckz "
eqo"vqvgu"ngu"gurgekÝecekqpu"fg"ecktg"vﬂepke"
descrites en cada una de les partides del pressupost.
El Departament d’Acció Social i Ciutadania
eqowpkect "cod"cpvgncek„"uwÝekgpv"cn"EKTG"ngu"
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RESOLC:
—1 Autoritzar a l’Ajuntament de Sant Cebrià
de Vallalta l’obertura d’un punt d’informació
juvenil amb la denominació de “Punt Jove”.
—2 Inscriure aquest punt d’informació juvenil al Registre de serveis d’informació juvenil
de Catalunya amb la denominació de “Punt
Jove”.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs d’alçada davant el mateix òrgan que
dicta la resolució o davant la persona titular
del Departament d’Acció Social i Ciutadania
en el termini d’un mes, d’acord amb el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
fg"48"fg"pqxgodtg."fg"tﬂiko"lwt fke"fg"ngu"
cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"
cfokpkuvtcvkw"eqo¿0
Barcelona, 10 de juliol de 2007
EUGENI VILLALBÍ I GODES
Secretari de Joventut
(07.179.102)

RESOLC:
Donar de baixa del Registre de serveis d’informació juvenil de Catalunya el Punt d’Informació Juvenil Bloc-Servei d’Informació Jove, de
Ocptguc."cod"gn"p¿ogtq"fg"tgikuvtg";."gn"vkvwnct"
del qual és l’Associació Cultural Bloc.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix
la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada davant el mateix òrgan que dicta la resolució o davant la persona titular del Departament
d’Acció Social i Ciutadania, en el termini d’un
mes, d’acord amb el que disposen els articles 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
tﬂiko"lwt fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"
k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿0
Barcelona, 10 de juliol de 2007
EUGENI VILLALBÍ I GODES
Secretari de Joventut
(07.179.101)
RESOLUCIÓ
CUE1455814229."fg"3:"fg"lwnkqn."rgt"nc"swcn"gu"
eqpxqec"eqpewtu"r¿dnke"fg"eqpeguuk„"fÓclwvu"
c"rtqlgevgu"fÓkpxguvkicek„"k"guvwfk"gp"ocvﬂtkc"
fg"lqxgpvwv"c"Ecvcnwp{c."ckz "eqo"fÓclwvu"c"nc"
hqtocek„"gurgekcnkv¦cfc"rgt"c"lqxgu"kpxguvkicfqtu"q"kpxguvkicfqtgu"gp"ocvﬂtkc"fg"lqxgpvwv"c"
Catalunya corresponents a l’any 2007.
El Decret 421/2006, de 28 de novembre, de
creació, denominació i determinació de l’àmbit

