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10.3 Qualsevol incidència no prevista en 
aquestes bases serà resolta pel jurat. El premi 
no es pot dividir entre diferents candidatures, 
es concedirà a la persona física que proposi el 
lwtcv."swg"fiu"nc"swg"jc"fg"eqpuvct"gp"nc"uqnánkekvwf"
presentada a aquest efecte.

10.4 El jurat estendrà acta de les seves de-
liberacions i elevarà la proposta de resolució a 
l’òrgan de resolució del premi.

L’AGAUR vetllarà per la paritat de gènere del 
jurat, sempre que sigui possible.

—11 Wpkvcv"eqorgvgpv"rgt"c"nc"iguvk„
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 

Recerca (AGAUR).

—12 ñticp"eqorgvgpv"rgt"c"nc"tguqnwek„
El Consell de Direcció de l’AGAUR i, per 

delegació, la CEAU i/o el/la seu/seva president/a, 
segons l’acord del Consell de Direcció amb data 
5 de desembre de 2002.

—13 Vgtokpk"fg"tguqnwek„
Gn"vgtokpk"ngicn"o§zko"rgt"tguqnftg"fiu"fg"uku"

mesos comptadors des de l’endemà de la data 
de presentació de les sol·licituds. Transcorregut 
aquest termini sense resolució expressa, s’enten-
drà desestimat per silenci el premi sol·licitat.

—14 PqvkÝecek„"fg"nc"tguqnwek„
Publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR. 

Per tal de fer-ne una major difusió, i a efectes 
informatius, es podrà consultar el resultat de la 
tguqnwek„"c"nc"r§ikpc"ygd"fg"nÓCICWT0

La resolució expressa de concessió del premi 
exhaureix la via administrativa. Els/Les inte-
ressats/ades poden interposar en el termini d’un 
mes, comptador des de l’endemà de la seva pu-
blicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR, recurs 
potestatiu de reposició davant el/la president/ta 
de la CEAU, d’acord amb el que preveuen els 
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, 
o directament recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de dos mesos comp-
tadors des de l’endemà de la seva publicació, 
de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

—15 Rcicogpv
El pagament del premi s’efectuarà directament 

c"nc"rgtuqpc"dgpgÝek§tkc"okvlcp›cpv"vcn„"pqok-
natiu al portador, un cop publicada la resolució 
d’adjudicació, d’acord amb el que estableix la 
base 14.

—16 Ceegrvcek„"fg"ngu"dcugu
La participació en aquest premi implica l’ac-

ceptació de les bases.

—17 Pqtocvkxc"crnkecdng
Tot el que no preveu aquesta convocatòria 

gu"tgigkz"rgt"nc"Tguqnwek„"WPK1;8414227."fÓ3"
de febrer, per la qual es publiquen les bases ge-
nerals de l’AGAUR, i per la resta de normativa 
aplicable.

(07.158.134)

*

DEPARTAMENT
D’ACCIÓ SOCIAL
I CIUTADANIA

DECRET
36314229."fg"48"fg"lwp{."fg"etgcek„"fgn"Eqpugnn"
Pcekqpcn"fg"ngudkcpgu."icku"k"jqogu"k"fqpgu"
dkugzwcnu"k"vtcpuugzwcnu"*NIDV+0

NÓqdlgevkw"rtkpekrcn"fÓcswguv"Fgetgv"fiu"fqpct"
veu a les associacions de persones lesbianes i 
gais i d’homes i dones bisexuals i transsexuals 
que han emergit amb força en els darrers anys 
al nostre país.

La Resolució de 8 de febrer de 1994 del Par-
lament Europeu, sobre la igualtat de drets dels 
homosexuals i de les lesbianes de la Comunitat 
Europea i sobre la igualtat jurídica i contra la 
discriminació de lesbianes i gais, insta als estats 
membres a vetllar per l’aplicació del princi-
pi d’igualtat de tracte, amb independència de 
l’orientació sexual de les persones interessades, 
en totes les disposicions jurídiques i adminis-
tratives.

En aquest mateix sentit, la Resolució del Par-
lament Europeu sobre l’homofòbia a Europa, 
aprovada el 18 de gener de 2006, demana als 
estats membres que prenguin qualsevol mesura 
que considerin adequada per lluitar contra la 
discriminació per raó d’orientació sexual.

Mitjançant la Resolució 242/III del Parlament 
de Catalunya, de 4 de desembre de 1991, sobre 
la no-discriminació de les persones per raons 
d’opció sexual, s’explicita el suport als col·lectius 
i centres associatius que treballen en el camp de 
l’homosexualitat.

Mitjançant la Resolució 243/VI del Parlament 
de Catalunya, de defensa de la no-discriminació 
per motiu d’opció sexual, aprovada l’11 d’octubre 
de 2000, s’explicita el fet de propiciar el treball 
conjunt entre les organitzacions socials i totes les 
administracions per tal de promoure els valors 
de respecte i igualtat.

L’actual Estatut d’autonomia de Catalunya, en 
l’apartat 2 de l’article 15, i en els apartats 7 i 8 del 
seu article 40, fa referència, entre altres aspectes, 
al paper dels poders públics per promoure la 
igualtat entre les persones amb independència de 
la seva orientació sexual i promoure l’eradicació 
de l’homofòbia i la discriminació.

Així mateix, el Pla de Govern 2004-2007, en 
l’apartat 3.2.2, de les polítiques d’acció social, 
tgÞgevgkz"swcvtg"ceqtfu."c"ucdgt<"nc"etgcek„"fÓwp"
pla interdepartamental, la creació d’un òrgan 
consultiu permanent, la incidència en el canvi 
d’actituds socials envers el col·lectiu i permetre 
l’adopció o acollida de famílies homosexuals. 
Aquest darrer aspecte ha estat recollit en part 
cod"nc"Nngk"514227."fg":"fÓcdtkn."fg"oqfkÝecek„"
de la Llei 9/1998 del Codi de Família, de la Llei 
10/1998, d’unions estables de parella, i de la Llei 
40/1991, del Codi de Successions per causa de 
mort en el dret civil de Catalunya, en matèria 
d’adopció i tutela, la qual permet, bàsicament, 
l’adopció per part de persones homosexuals.

En aquesta mateixa línia es van aprovar 
l’Acord de Govern de 28 de juny de 2005, que 
aprova el Programa per al col·lectiu gai, lesbià 
i transsexual del Govern de la Generalitat de 
Catalunya i adscrit al Departament d’Acció So-
cial i Ciutadania, així com les seves funcions 

i competències, i l’Acord de Govern de 5 de 
setembre de 2006, pel qual s’aprova el Pla inter-
departamental per a la no-discriminació de les 
persones homosexuals i transsexuals.

Hkpcnogpv."gp"gn"octe"guvcvcn"vcodfi"ecn"ogp-
cionar la Llei 13/2005, d’1 de juliol, per la qual 
gu"oqfkÝec"gn"Eqfk"Ekxkn"gp"ocvfltkc"fg"ftgv"c"
contraure matrimoni per part de persones del 
mateix sexe, i la Llei 3/2007, de 15 de març, re-
iwncfqtc"fg"nc"tgevkÝecek„"tgikuvtcn"fg"nc"ogpek„"
relativa al sexe de les persones, referida al canvi 
d’identitat de gènere corresponent a les persones 
transsexuals.

En aquest sentit, doncs, la creació d’un òr-
gan consultiu –segons preveu el Pla de Govern 
4226/4229."gp"nÓcrctvcv"50404Î"fiu"pgeguu§tkc"
per aconseguir una adient complicitat entre la 
societat civil i el Govern de la Generalitat de 
Catalunya amb l’objectiu de deliberar i afavorir 
les polítiques que en aquest àmbit es consideren 
eqpxgpkgpvu0"C"ofiu."ckz”"qdggkz"cn"ocpcogpv"
del Parlament de Catalunya que en la Resolució 
243/VI de l’any 2000 reconeix la necessitat de 
propiciar el treball conjunt entre les organitzaci-
ons socials i totes les administracions per tal de 
promoure els valors de respecte i igualtat.

Ckz‡"ocvgkz."uÓgurgekÝec"swg"cswguv"”ticp"
consultiu, en el desenvolupament de les seves 
funcions, incorpora clarament, per la matèria 
que regula, entre d’altres aspectes, el de la pers-
pectiva de gènere.

En virtut de tot això, de conformitat amb el 
que preveu la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat, a proposta 
de la consellera d’Acció Social i Ciutadania, 
d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Etgcek„."cfuetkrek„"k"pcvwtcnguc
303" Gu"etgc"gn"Eqpugnn"Pcekqpcn"fg"ngudkcpgu."

gais i homes i dones bisexuals i transsexuals 
(LGBT), amb la composició, les funcions i el 
règim jurídic que es regulen mitjançant aquest 
Decret.

1.2 El Consell queda adscrit al Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania mitjançant 
la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de 
Ciutadania, el qual li dóna suport tècnic i li presta 
els mitjans personals i materials necessaris per 
a l’execució de les seves funcions.
305" Gn"Eqpugnn"Pcekqpcn"fg"ngudkcpgu."icku"k"

homes i dones bisexuals i transsexuals es cons-
titueix com un espai de participació ciutadana 
de la Generalitat de Catalunya. Els seus infor-
mes tenen caràcter informatiu, consultiu i no 
vinculant.

Article 2
Hkpcnkvcv"fgn"Eqpugnn
Gn"Eqpugnn"Pcekqpcn"fg"ngudkcpgu."icku"k"jqogu"

k"fqpgu"dkugzwcnu"k"vtcpuugzwcnu"vfi"nÓqdlgevkw"fg"
fomentar la cooperació entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i aquelles asso-
ciacions de la societat civil que compleixen les 
seves funcions majoritàriament a Catalunya i 
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que treballen en l’àmbit de les llibertats sexuals 
fÓcswguvgu"rgtuqpgu."ckz‡"eqo"gnu"ukpfkecvu"ofiu"
representatius, partits parlamentaris i les seves 
formacions juvenils sempre que tinguin una 
secretaria, secció, àmbit o sectorial que treballin 
sobre aspectes d’aquests col·lectius.

Article 3
Hwpekqpu

3.1 Les funcions que ha de desenvolupar 
gn"Eqpugnn"Pcekqpcn"fg"ngudkcpgu."icku"k"jqogu"
i dones bisexuals i transsexuals són:

a) Deliberar i fer propostes per aconseguir la 
plena visibilitat i normalitat del fet homosexual, 
bisexual i transsexual, i per evitar la discrimi-
nació i prevenir els fenòmens de l’homofòbia, 
de la lesbofòbia i de la transfòbia i, en especial, 
les manifestacions d’odi i de violència.

b) Informar els projectes de normativa de 
caràcter general i sobre els projectes de plans 
d’actuació de la Generalitat de Catalunya que 
tinguin incidència en la plena visibilitat i nor-
malitat del fet gai, lesbià, bisexual i transsexual, 
i en evitar la seva discriminació.

c) Informar la memòria del Programa per al 
col·lectiu gai, lesbià i transsexual del Govern de 
la Generalitat de Catalunya i adscrit al Depar-
tament d’Acció Social i Ciutadania.

d) Formular propostes i recomanacions sobre 
l’adaptació dels serveis públics de Catalunya a 
la diversitat d’orientacions sexuals.

e) Formular propostes i recomanacions per 
fomentar la igualtat, la llibertat, el benestar i la 
inclusió social de totes les persones amb inde-
pendència de la seva orientació sexual.

f) Promoure estudis i iniciatives sobre actu-
acions i projectes relacionats amb els objectius 
d’aquests col·lectius.

g) Proposar a la presidència del Consell que 
trameti les seves conclusions i propostes a altres 
consells de participació, òrgans i institucions de 
la Generalitat, a les entitats locals i als organis-
mes i institucions de l’Estat i de la Unió Europea 
quan ho cregui convenient.

h) Escollir la vicepresidència segona del 
Eqpugnn"Pcekqpcn"k"fgukipct"gnu"tgrtgugpvcpvu"
per exposar-ne les conclusions en les delibera-
cions d’altres espais de participació de la Ge-
neralitat de Catalunya quan calgui i recollir-ne 
aportacions.

i) Estudiar i emetre propostes per tal de donar 
a conèixer a la societat la voluntat de participació 
activa d’aquests col·lectius.

j) Deliberar sobre totes aquelles qüestions 
que li siguin sotmeses a iniciativa de l’òrgan 
convocant.

k) Fer visible la diversitat del món lèsbic, 
recollir les seves preocupacions propostes i for-
mular recomanacions per poder donar resposta 
a les dones que han d’afrontar situacions de 
discriminació per raó d’opció sexual.

l) Formular propostes i recomanacions d’ac-
tuació als poders públics catalans per garantir a 
les dones l’exercici efectiu del dret al propi cos i 
a la seva salut reproductiva i sexual.

3.2 En el desenvolupament de totes aquestes 
hwpekqpu."gn"Eqpugnn"Pcekqpcn"jc"fg"rtqoqwtg"
l’equitat entre dones i homes i el dret a la dife-
rència mitjançant l’aplicació de la perspectiva de 
gènere com a categoria d’anàlisi que visibilitza 
el gènere com una estructura de poder i posa al 

descobert totes aquelles estructures i mecanis-
mes ideològics que reprodueixen la invisibilitat, 
la discriminació o l’exclusió de les dones dels 
diferents àmbits de la societat.

Article 4
Eqorqukek„
Gn"Eqpugnn"Pcekqpcn"fg"ngudkcpgu."icku"k"jqogu"

i dones bisexuals i transsexuals està integrat 
per:

a) Una presidència.
b) Una vicepresidència primera.
c) Una vicepresidència segona.
d) Les vocalies.
e) Una secretaria.

Article 5
Nc"rtgukfflpekc

5.1 La presidència correspon a la persona 
titular del Departament d’Acció Social i Ciu-
tadania.

5.2 La presidència convoca les sessions del 
plenari i selecciona les entitats en la circumstàn-
cia detallada en el punt 9.4 d’aquest Decret.

5.3 La presidència pot convidar a les sessi-
ons aquelles persones expertes i al servei de la 
Generalitat que consideri oportú.

5.4 La presidència informa sobre el desenvo-
lupament de les gestions efectuades respecte a les 
propostes aprovades prèviament pel Consell.

5.5 La presidència podrà delegar les seves 
funcions en la vicepresidència primera.

Article 6
Ngu"xkegrtgukfflpekgu

El Consell estarà format per dues vicepre-
sidències.

6.1 La vicepresidència primera correspon a 
la persona titular de la Secretaria de Polítiques 
Familiars i Drets de Ciutadania del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania.

La vicepresidència primera exerceix la pre-
ukfflpekc"fgn"Eqpugnn"Pcekqpcn"gp"cduflpekc"fg"nc"
persona titular de la presidència; així mateix, 
convoca les sessions de les comissions de treball 
que es creïn per raó de la matèria i del territori. 
La vicepresidència primera pot delegar les seves 
funcions en una persona al servei de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya.

6.2 La vicepresidència segona, escollida 
pel plenari del Consell entre les persones que en 
siguin membres per majoria simple, tindrà una 
durada màxima de dos anys, amb rotació per raó 
de gènere, i donarà suport a la presidència i la 
vicepresidència primera en tot el que calgui.

Article 7
Xqecnkgu

7.1 Són vocals del Consell:
a) Una persona designada per cadascuna de 

les associacions, legalment constituïdes, que sol-
licitin formar-ne part, sempre que desenvolupin 
la seva activitat majoritàriament a Catalunya 
i tinguin com a tasca principal la defensa i el 
reconeixement dels drets de lesbianes, gais o 
dones i homes bisexuals o transsexuals.

b) Una persona designada per cadascun 
fgnu"ukpfkecvu"ofiu"tgrtgugpvcvkwu"cn"vgttkvqtk"fg"
Catalunya, sempre que tinguin una secretaria, 
secció o similar que treballin aspectes d’aquests 
col·lectius.

c) Una persona designada per cadascun dels 
partits polítics amb representació parlamentària 
i les seves formacions juvenils en l’àmbit català, 
sempre que tinguin una secretaria, secció o simi-
lar que treballin aspectes d’aquests col·lectius.

d) Una persona designada per cadascun dels 
consells de participació de la Generalitat de 
Catalunya que tenen àmbit de treball transversal: 
consell nacional de dones de Catalunya, consell 
nacional de joventut, i taula d’immigració.

e) La persona responsable del Programa per 
al col·lectiu gai, lesbià i transsexual del Govern 
de la Generalitat de Catalunya i adscrit al De-
partament d’Acció Social i Ciutadania.

7.2 Les entitats, els sindicats i els partits 
polítics i les seves formacions juvenils que ocu-
pin una vocalia hauran de designar, juntament 
amb la persona que les representi, una persona 
suplent d’aquesta per al cas de vacant, absència 
o malaltia.

7.3 Les persones designades vocals tenen 
les facultats següents:

a) Participar en les deliberacions i debats, i 
efectuar propostes i recomanacions.

b) Exercir el dret de vot, formular vot parti-
cular i expressar el sentit del seu vot i els motius 
swg"gn"lwuvkÝswgp0

c) Obtenir la informació necessària per com-
plir amb les seves funcions i, en particular, acce-
dir a la documentació administrativa del Progra-
ma per al col·lectiu gai, lesbià i transsexual del 
Govern de la Generalitat de Catalunya i adscrit 
al Departament d’Acció Social i Ciutadania.

d) Sol·licitar a la presidència la presència de 
persones que, pels seus coneixements, la respon-
sabilitat que desenvolupen o per altres motius, 
poden realitzar aportacions d’interès.

e) Sol·licitar a la presidència la introducció 
de punts de l’ordre del dia en la següent con-
vocatòria.

f) Les altres facultats inherents a la seva 
condició de vocals necessàries per al correcte 
compliment de llurs funcions.

g) Percebre indemnitzacions per desplaça-
ment, d’acord amb les disposicions vigents.

7.4 Participació paritària de dones i ho-
mes.

La composició i posterior renovació de les 
rgtuqpgu"ogodtgu"fgn"Eqpugnn"Pcekqpcn"tgurqp-
drà a criteris de participació paritària de dones 
i homes. A tal efecte, les entitats assenyalades 
a l’apartat 1 d’aquest article han de designar, 
swcp"uÓgueckiwk."ofiu"fÓwpc"rgtuqpc"tgrtgugpvcpv"
per tal de garantir la presència d’un nombre de 
dones que representi un mínim del 50% del 
còmput total de membres del Consell. Aquest 
criteri s’aplicarà tant a les persones titulars com 
a les suplents.

Article 8
Ugetgvctkc

8.1 La secretaria serà exercida per la persona 
responsable del Programa per al col·lectiu gai, 
lesbià i transsexual del Govern de la Generalitat 
de Catalunya i adscrit al Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, i podrà delegar les seves 
funcions en una persona al servei de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya.

8.2 Les funcions de la secretaria són les 
pròpies que recull la legislació vigent sobre òr-
gans col·legiats.
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT
I HABITATGE

RESOLUCIÓ
OCJ167;414228."fg"37"fg"fgugodtg."rgt"nc"
swcn"gu"tgpqxgp"gnu"cvqticogpvu"fgn"fkuvkpvkw"fg"
ictcpvkc"fg"swcnkvcv"codkgpvcn"rgt"c"fkxgtugu"
ecvgiqtkgu"fg"ugtxgku0

Ateses les sol·licituds del distintiu de garantia 
de qualitat ambiental per als serveis de les empre-
ugu"swg"Ýiwtgp"c"nÓcppgz"fÓcswguvc"Tguqnwek„=

Vist l’acord de delegació de funcions del Ple 
del Consell de Qualitat Ambiental en matèria 
d’etiquetatge ecològic a la Comissió Restrin-
gida, aprovat a la reunió del Consell de 20 de 
març de 2003;

Vist l’acord adoptat per la Comissió Restrin-
gida del Consell de Qualitat Ambiental en data 
15 de desembre de 2006, en el qual es constata 
swg"gnu"ugtxgku"swg"Ýiwtgp"gp"nÓcppgz"fÓcswguvc"
Resolució compleixen els corresponents criteris 
fg"ngu"ecvgiqtkgu"fg"ugtxgku"swg"Ýiwtgp"vcodfi"
a l’annex;

En virtut de les atribucions que em confereix 
l’article 9 del Decret 316/1994, de 4 de novem-
bre, sobre atorgament del distintiu de garantia 
fg"swcnkvcv"codkgpvcn."oqfkÝecv"rquvgtkqtogpv"
pel Decret 296/1998, de 17 de novembre, pel 
qual s’amplia l’àmbit del distintiu de garantia 
de qualitat ambiental als serveis,

RESOLC:

—1 Renovar els atorgaments del distintiu de 
garantia de qualitat ambiental, per un termini 
de tres anys a comptar de la data d’aquesta Re-
uqnwek„."c"ngu"gortgugu"swg"Ýiwtgp"c"nÓcppgz"rgt"
als serveis que s’esmenten.

—2 Disposar-ne la publicació al Fkctk"QÝekcn"
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c, d’acord amb 
l’article 14 del Decret esmentat anteriorment.

Ï5" PqvkÝect"c"ngu"rgtuqpgu"kpvgtguucfgu"cswgu-
ta Resolució, que està sotmesa a les obligacions 
generals que resulten del Decret esmentat ante-
tkqtogpv."gurge‡Ýecogpv"ngu"cuugp{cncfgu"gp"gnu"
articles 10, 12 i 16, i a les particulars següents:

a) El distintiu de garantia de qualitat am-
dkgpvcn"ugt§"enctcogpv"xkukdng"k"pqofiu"rqft§"
utilitzar-se amb la forma, el color, la mida i les 
kpuetkrekqpu"kpfkecfgu"c"ngu"Pqtogu"it§Ýswgu"
establertes per a la seva utilització. Els casos no 
eqdgtvu"gurge‡Ýecogpv"rgt"ngu"Pqtogu"it§Ýswgu"
han de ser prèviament autoritzats per la Direcció 
General de Qualitat Ambiental.

b) El titular ha de proporcionar a la Direcció 
General de Qualitat Ambiental tota la informació 
que se li demani i ha de facilitar les actuacions 
d’inspecció i control que aquesta ordeni respecte 
al compliment de les determinacions que regei-
xen l’atorgament i l’ús del distintiu de garantia 
de qualitat ambiental.

c) El titular no podrà seguir utilitzant el dis-
vkpvkw"fgurtfiu"fg"nÓgzrktcek„"fgn"vgtokpk"fÓcvqt-
gament. Amb excepció, en el cas de productes, 
d’aquelles unitats que hagin estat comercialit-
zades abans d’aquella data i ja no es trobin en 
els seus magatzems. Aquestes unitats podran 
seguir en el mercat durant un termini màxim de 
8"oguqu"fgurtfiu"fg"nc"fcvc"fÓgzrktcek„0

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, es pot interposar recurs 
d’alçada davant el conseller de Medi Ambient i 
Habitatge en el termini d’un mes a comptar de 
nÓgpfgo§"fg"nc"tgegrek„"fg"nc"pqvkÝecek„"fg"nc"
Resolució, d’acord amb el que preveu l’article 
114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i 
fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."oqfkÝecfc"
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, sens perjudici 
d’interposar qualsevol altre recurs que s’estimi 
pertinent.

Barcelona, 15 de desembre de 2006

MARIA COMELLAS I DOÑATE

Directora general de Qualitat Ambiental

ANNEX

Uqnánkekvcpv< Autofuber, SA.
P¿o0"fg"uqnánkekvwf< 110/014.
Ugw< c. Badajoz, 52, 08005 Barcelona.
Ecvgiqtkc"fg"ugtxgk< tallers de vehicles.

Uqnánkekvcpv< Dispur, SL.
P¿o0"fg"uqnánkekvwf< 140/021.
Ugw< c. Sol de la Vila, 33, Estamariu.
Ecvgiqtkc"fg"ugtxgk< establiments hotelers.
Ugtxgk< Hotel Cal Teixidó.
Ugw< c. Sol de la Vila, 33, Estamariu.

Uqnánkekvcpv< Explotacions Hoteleres del Salatà, 
SL.
P¿o0"fg"uqnánkekvwf< 090/015.
Ugw< av. Port Reig, 44, 17480 Roses.
Ecvgiqtkc"fg"ugtxgk< càmping.
Ugtxgk< Càmping Salatà.
Ugw< av. Port Reig, 44, 17480 Roses.

(07.151.081)

*

8.3 La persona titular de la secretaria co-
ordina les comissions de treball.

Article 9
Hwpekqpcogpv
;03" Gn"Eqpugnn"Pcekqpcn"fg"ngudkcpgu."icku"

i homes i dones bisexual i transsexuals funci-
ona en plenari i en les comissions de treball 
que es constitueixen per raó de la matèria i del 
territori.

9.2 El plenari l’integren la presidència, les 
vicepresidències, les vocalies i la secretaria, i 
exerceix les funcions previstes a l’article 3.

9.3 El plenari celebra un mínim de dues 
tgwpkqpu"qtfkp§tkgu"ecfc"cp{0"Vcodfi"egngdtc"
les sessions extraordinàries que convoqui la 
presidència.

9.4 Les comissions de treball són creades 
pel plenari, tenen caràcter temporal i en formen 
part les vocalies que manifestin la seva voluntat 
de participar-hi. Quan les sol·licituds siguin 
excessives i s’hagi de fer una selecció, la decisió 
correspon a la presidència que, en tot cas, inclou-
rà la diversitat d’opinions del Consell.

9.5 Les funcions de les comissions de treball 
són les que li atribueix el plenari. Les comissi-
ons de treball es reuniran quan les convoqui la 
vicepresidència primera.

9.6 Les conclusions de les comissions de 
vtgdcnn"uÓkphqtoctcp"cn"rngpctk"fgn"Eqpugnn"Pc-
cional.

Article 10
Tfliko"lwt‡fke
Gn"Eqpugnn"Pcekqpcn"fg"ngudkcpgu."icku"k"jqogu"

i dones bisexuals i transsexuals es regirà per les 
disposicions d’aquest Decret i, en tots els casos, 
pel que disposa la normativa vigent en matèria 
d’òrgans col·legiats de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de 
la seva publicació en el Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Ig-
pgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.

Barcelona, 26 de juny de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

CARME CAPDEVILA I PALAU

Consellera d’Acció Social i Ciutadania

(07.170.112)

*
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