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DECRET

247/2007, de 6 de novembre, de distribució de mitjans personals i materials en 
matèria de predicció de risc d’allaus.

La Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, va crear el Servei Meteo-
tqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"eqo"c"gpvkvcv"fg"ftgv"r¿dnke"fg"nc"Igpgtcnkvcv."cod"rgtuqpcnkvcv"
jurídica pròpia i capacitat per al compliment de les seves funcions, com a organisme 
encarregat de gestionar i subministrar la informació meteorològica per al territori 
català i de garantir la disponibilitat d’una informació meteorològica que serveixi de 
tghgtflpekc"gp"vqvu"gnu"§odkvu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"swg"tgswgtgkzkp"uwrqtv."cuuguuqtcogpv"
i informació en matèria meteorològica.

La disposició transitòria primera de la mateixa Llei 15/2001 va preveure el tras-
pàs a la xarxa d’equipament meteorològics de Catalunya dels mitjans materials, 
pressupostaris i personals destinats a la gestió de les instal·lacions meteorològiques 
fg"vkvwnctkvcv"fg"nc"Igpgtcnkvcv0"Gpvtg"cswguvgu"gu"hgkc"gurgekcn"guogpv"c"cswgnngu"
cfuetkvgu"c"nÓKpuvkvwv"Ectvqit§Ýe"fg"Ecvcnwp{c0"Gp"eqornkogpv"fÓcswguv"ocpfcv."
okvlcp›cpv"gn"Fgetgv"47714225."fg":"fÓqevwdtg."gu"xcp"vtcurcuuct"cn"Ugtxgk"Ogvgq-
rològic de Catalunya les instal·lacions meteorològiques vinculades a la funció de 
rtgfkeek„"fÓcnncwu."eqo"vcodfi."gn"rgtuqpcn."swg"Ýpu"gn"oqogpv"jcxkgp"guvcv"cfuetkvu"
c"nÓKpuvkvwv"Ectvqit§Ýe"fg"Ecvcnwp{c0

Gp"xktvwv"fg"nc"Nngk"3;14227."fg"49"fg"fgugodtg."fg"nÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c."
gu"xc"etgct"cswguv"Kpuvkvwv"eqo"c"gpvkvcv"fg"ftgv"r¿dnke"fg"nc"Igpgtcnkvcv"swg"clwuvc"nc"
seva activitat a l’ordenament jurídic privat, amb l’objecte d’impulsar i portar a terme 
actuacions relatives al coneixement, la prospecció i la informació sobre el sòl i el 
uwdu”n."fkpu"nÓ§odkv"fg"ngu"eqorgvflpekgu"fg"nc"Igpgtcnkvcv0"C"cswguv"ghgevg."gu"xcp"
cvtkdwkt"c"nÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"wp"ugiwkv"fÓcevkxkvcvu"k"hwpekqpu."gpvtg"
ngu"swcnu"guvcp"ngu"fg"hgt"vtgdcnnu"fg"ectvqitcÝc"igqn”ikec."igqh‡ukec."igqvflepkec."
geomàtica i de riscos geològics o associats i, de forma més general, les d’estudiar 
i avaluar els riscos geològics i associats. Entre aquests riscos geològics i associats 
s’inclou expressament el risc d’allaus.

De tot l’exposat es desprèn que les funcions en matèria de predicció de perill 
d’allaus s’han de dur a terme de forma compartida entre el Servei Meteorològic 
fg"Ecvcnwp{c"k"nÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c0"Gp"eqpetgv."ugiqpu"ngu"tgurgevkxgu"
tgiwncekqpu."eqttgurqp"c"nÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"tgcnkv¦ct"nÓguvwfk"fg"nÓguvcv"
del mantell nival necessari per a la determinació del risc d’allaus i ha de determi-
nar el grau de perill d’allaus, a partir de la informació subministrada pel Servei 
Meteorològic de Catalunya, de l’estat del mantell nival i de la geomorfologia del 
terreny. Mentre que el Servei Meteorològic de Catalunya ha de realitzar la previsió 
meteorològica necessària per a detectar l’evolució del risc d’allaus i subministrar 
cswguvc"kphqtocek„"c"nÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c0

Per tant, es planteja la necessitat d’adscriure els mitjans necessaris a cadascun 
d’aquests organismes perquè puguin desenvolupar les funcions que els atribueixen 
les seves respectives lleis reguladores.

Per tot això, a proposta dels consellers de Política Territorial i Obres Públiques i 
de Medi Ambient i Habitatge,

DECRETO:

Article 1
La funció de predicció de risc d’allaus es du a terme de manera compartida pel 

Ugtxgk"Ogvgqtqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"k"rgt"nÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c0
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Article 2
El Servei Meteorològic de Catalunya realitza la previsió meteorològica necessària 

per detectar l’evolució del risc d’allaus i subministra aquesta informació a l’Institut 
Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c0

Article 3
NÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"tgcnkv¦c"nÓguvwfk"fg"nÓguvcv"fgn"ocpvgnn"pkxcn"pg-

cessari per a la determinació del risc d’allaus i determina el grau de perill d’allaus, 
a partir de la informació subministrada pel Servei Meteorològic de Catalunya, de 
l’estat del mantell nival i de la geomorfologia del terreny.

Article 4
Gu"vtcurcuugp"c"nÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"cod"tgeqpgkzgogpv"fgnu"ftgvu"

que els pertoquen de conformitat amb l’article 44 de l’Estatut dels treballadors, els 
treballadors que es relacionen en l’annex 1.

Aquest traspàs serà efectiu des de l’entrada en vigor d’aquest Decret.

Article 5
Gn"Ugtxgk"Ogvgqtqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"vtcurcuuct§"c"nÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"

els crèdits corresponents al capítol I pel que fa als treballadors detallats a l’annex 
1, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret.

Article 6
NÓKpuvkvwv"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"gu"uwdtqic"gp"nc"rqukek„"fgn"Ugtxgk"Ogvgqtqn”ike"

de Catalunya en tots els drets i deures que deriven dels convenis que es detallen en 
l’annex 2 d’aquest Decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
S’autoritza els consellers de Política Territorial i Obres Públiques i de Medi 

Ambient i Habitatge per a la realització de les actuacions necessàries per al des-
plegament d’aquest Decret.

Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Fkctk"QÝekcn"

de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 de novembre de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

Rtgukfgpv"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c

JOAQUIM NADAL I FARRERAS

Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

ANNEX 1

Relació de personal traspassat

Ectngu"Ictekc"k"Ugnngu
In”tkc"Octv‡"k"Fqoflpgej
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ANNEX 2

Relació de convenis

Conveni amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de col·laboració 
gp"nÓkpvgtecpxk"fg"fcfgu"gpvtg"gn"equ"fÓcigpvu"twtcnu"k"gn"Ugtxgk"Igqn”ike"fg"Ecvcnwp{c"
en matèria de neu i allaus.

Conveni amb el Departament d’Interior de col·laboració per a la formació i in-
tervenció en sinistres per allaus de neu.

Conveni amb la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada de col-
ncdqtcek„"cod"nÓKpuvkvwv"Ectvqit§Ýe"fg"Ecvcnwp{c"c"pkxgnn"vflepke."rgfci”ike"k"fg"
divulgació.

(07.290.164)

*
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DECRET

243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació.

Okvlcp›cpv"gn"Fgetgv"3:814229."fg"4:"fÓciquv."gu"xc"tgguvtwevwtct"gn"Fgrctvcogpv"
fÓKpvgtkqt."Tgncekqpu"Kpuvkvwekqpcnu"k"Rctvkekrcek„."nngxcv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"
Rtgxgpek„."Gzvkpek„"fÓKpegpfku"k"Ucnxcogpvu."swg"gu"xc"hgt"okvlcp›cpv"gn"Fgetgv"
183/2007, de 28 d’agost, per tal de facilitar el funcionament intern del nou Depar-
vcogpv"k"ictcpvkt"wpc"rtguvcek„"fg"ugtxgku"ofiu"gÝec›"k"gÝekgpv0

Aquestes estructuracions pretenien, entre altres objectius, enfortir la Secretaria 
Igpgtcn."fg"nc"swcn"rcuucxgp"c"fgrgpftg"§odkvu"vcp"korqtvcpvu"eqo"nc"rtqvgeek„"
civil i la prevenció, extinció d’incendis i salvaments, incrementar la capacitat de la 
Secretaria de Seguretat en la direcció de les polítiques públiques de seguretat i policia 
i en l’àmbit estrictament policial, com també adequar les funcions de la Secretaria 
de Relacions Institucionals als nous reptes que té plantejats, principalment pel que 
fa al desplegament estatutari i al desenvolupament de les actuacions necessàries 
per recuperar i reivindicar la memòria històrica de la lluita per la democràcia i el 
foment de la pau.

Ckz‡"ocvgkz."nÓkpetgogpv"fg"nÓcevkxkvcv"fg"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtgxgpek„."
Extinció d’Incendis i Salvaments i l’augment del personal del cos de bombers 
fg"nc"Igpgtcnkvcv"gzkikc"nÓcfgswcek„"fgnu"”ticpu"cfokpkuvtcvkwu"cnu"tgswgtkogpvu"
dimensionals i funcionals actuals necessaris per al desenvolupament correcte de 
les funcions encomanades.

FÓcnvtc"dcpfc."gu"xc"qticpkv¦ct"nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fg"Rtqvgeek„"Ekxkn."fqvcpv/nc"
d’una estructura moderna i operativa per tal de donar resposta a les necessitats i 
requeriments que demanda actualment la ciutadania.

Paral·lelament a l’aprovació de la nova organització departamental, el Parlament 
fg"Ecvcnwp{c"xc"crtqxct"nc"Nngk";14229."fg"52"fg"lwnkqn."fgn"Egpvtg"fÓCvgpek„"k"Iguvk„"
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, i la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l’Insti-
tut de Seguretat Pública de Catalunya, que ha entrat en vigor amb posterioritat als 
decrets d’estructura esmentats.

Cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"fkurquct"gp"wp"¿pke"vgzv"pqtocvkw"fg"vqvc"nÓguvtwevwtc"fgn"
Fgrctvcogpv"rgt"vcn"fg"tgwpkÝect"nc"swg"chgevc"cnu"equuqu"qrgtcvkwu"cfuetkvu"cn"
Departament, instruments personals indispensables per a la prestació dels serveis 
de seguretat i d’emergències, així com de la resta de personal adscrit a aquest De-
partament, actualitzat d’acord amb les lleis esmentades, i de facilitar la tasca dels 
qrgtcfqtu"lwt‡fkeu."gu"eqpukfgtc"eqpxgpkgpv"wpkÝect"q"egpvtcnkv¦ct"gp"wpc"¿pkec"
disposició normativa l’organització departamental.

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
fÓqticpkv¦cek„."rtqegfkogpv"k"tfliko"lwt‡fke"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv."
a proposta del conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, d’acord 
cod"gn"Iqxgtp.

DECRETO:

Article 1
Estructura del Departament

1.1 El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, sota 
la direcció de la persona que n’és titular, s’estructura en les unitats directives se-
güents:
c+" Nc"Ugetgvctkc"Igpgtcn0
b) La Secretaria de Seguretat.
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	ANUNCI
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	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de consultoria i assistència.
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	EDICTE
	de 30 d’octubre de 2007, de notificació d’actes administratius.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques les adjudicacions de diversos contractes del Departament de Governació i Administracions Públiques.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 18 d’octubre de 2007, de notificació d’una proposta de resolució d’expedient sancionador.
	EDICTE
	de 18 d’octubre de 2007, de notificació d’inici d’expedients d’abandonament d’embarcacions.
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’ha extraviat un resguard de dipòsit de fiances.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’ha extraviat un resguard de dipòsit de fiances.
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	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de contractació de subministraments (Ref.: 69/07).
	ANUNCI
	pel que es fan públiques diverses adjudicacions.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
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	DE JUSTÍCIA
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	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	EDICTE
	de 6 de novembre de 2007, pel qual es notifica la Resolució de 9 d’octubre de 2007, per la qual es disposa l’aplicació d’una mesura preventiva a la senyora Isabel Maria Garcia Rodriguez.
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	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	ANUNCI
	de concurs públic per a la licitació d’un servei (exp. G935 N07/307).
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	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte per adjudicar la realització de les auditories dels comptes anuals i de l’informe especial complementari corresponents als exercicis 2007 i 2008, de les empreses públiques adscrites al Servei Català de la Salut (CatSalut).
	GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la següent adjudicació.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	REGS DE CATALUNYA, SA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la rectificació de la licitació en l’anunci publicat al DOGC núm. 5001 , pàgs, 43604 i 43605 de 05.11.2007.
	ANUNCI
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	DE TREBALL
	EDICTE
	de 25 d’octubre de 2007, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients sancionadors per infraccions de normes laborals i de seguretat i higiene en el treball a la província de Barcelona.
	EDICTE
	de 31 d’octubre de 2007, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients sancionadors per infraccions de normes laborals i de seguretat i higiene en el treball a la província de Barcelona.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la dissolució de l’organització empresarial denominada Associació de Comerciants Fabra i Puig - Vilapicina.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 17 d’octubre de 2007, de notificació d’una resolució (exp. 02/TE/3/57).
	EDICTE
	de 30 d’octubre de 2007, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 4 d’abril de 2007, d’adjudicació de la contractació d’un subministrament.
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	EDICTE
	de 24 d’octubre de 2007, de notificació d’acords d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 24 d’octubre de 2007, de notificació d’una resolució d’expedient sancionador.
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	d’informació pública sobre la proposta del cànon de regulació de l’embassament de Foix per a l’any 2008.
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	ANUNCI
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	DIVERSOS
	DE SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS)
	CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
	CONSORCI CATALAN FILMS & TV
	CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ, EQUIPAMENT I EXPLOTACIÓ DEL LABORATORI DE LLUM DE SINCROTRÓ
	CENTRE DE LES ARTS DE MOVIMENT
	CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
	ESCOLA LA IMMACULADA
	INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES
	LOGARITME, SERVEIS LOGÍSTICS, AIE
	MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
	UDIAT, CENTRE DIAGNÒSTIC, SA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALCARRÀS
	ALTAFULLA
	AMPOSTA
	L’ARBOÇ
	ARENYS DE MUNT
	ARGENTONA
	BALAGUER
	BALENYÀ
	BANYOLES
	BELLVER DE CERDANYA
	BORGES DEL CAMP
	CABRILS
	CALAFELL
	CALELLA
	CASTELLAR DEL VALLÈS
	CASTELLBISBAL
	CASTELLDEFELS
	CASTELLET I LA GORNAL
	CASTELLGALÍ
	CASTELL-PLATJA D’ARO
	CASTELLTERÇOL
	CORNELLÀ DE LLOBREGAT
	CORNELLÀ DEL TERRI
	CUNIT
	FIGUERES
	GANDESA
	GRANOLLERS
	IGUALADA
	LLEIDA
	LLORET DE MAR
	MASQUEFA
	MOLLERUSSA
	MONTCADA I REIXAC
	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
	PARLAVÀ
	POLINYÀ
	PUIGCERDÀ
	REUS
	RIELLS I VIABREA
	ROQUETES
	SANT ANIOL DE FINESTRES
	SANT ANTONI DE VILAMAJOR
	SANT BOI DE LLOBREGAT
	SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
	SANT MARTÍ DE CENTELLES
	SANT MARTÍ DE LLÉMENA
	SANT PERE DE RIUDEBITLLES
	SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
	SANTA COLOMA DE GRAMANET
	SORA
	TARRAGONA
	VALLCEBRE
	VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
	VILABLAREIX
	VILADECAVALLS
	VILALBA SASSERA
	CONSELLS
	COMARCALS
	BAIX EBRE
	BAIX LLOBREGAT
	BARCELONÈS
	GARRAF
	GIRONÈS
	NOGUERA
	OSONA
	PLA D’URGELL
	PRIORAT
	SOLSONÈS
	ALTRES
	ORGANISMES
	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX
	FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA, TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 356/2006).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Tarragona, sobre actuacions de judici de procediment ordinari (exp. 2/2007).
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