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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT
Coordinació amb l’atenció primària pel treball familiar.
Destinataris: infants i adolescents fins a 18 anys,
que viuen en l’àmbit de l’àrea bàsica respectiva, que requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament aquells que estan en situació de risc.
Personal: en el cas de prestació del servei mitjançant establiment caldrà disposar com a mínim d’un professional titulat en pedagogia, psicologia, psicopedagogia, treball social o educació
social, el qual exercirà funcions de director/coordinador.
El director es coordinarà amb l’equip bàsic
d’atenció social primària i els altres que puguin
intervenir.
A més, disposaran d’educadors socials i/o
monitors de temps lliure. La ràtio educador
social/usuari i monitor de temps lliure/usuari no
serà inferior a 0,2, 2 professionals per cada 20
usuaris. Podran disposar també d’altres professionals col·laboradors.
Condicions materials: les condicions materials
mínimes seran les regulades a la disposició transitòria tercera del Decret 284/1996, de 23 de
juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis
Socials.
Els centres oberts estaran emplaçats en indrets salubres i considerats no perillosos per a
la integritat física de les persones usuàries. No
s’ubicarà en un lloc de difícil o problemàtica
comunicació o accés per a les persones. No s’ubicaran a menys de 500 metres de llocs d’activitats lúdiques d’adults incompatibles amb l’activitat formativa del centre. El servei es podrà
prestar dins un establiment específic o formant
part d’un equipament cívic o social de contingut assistència més ampli, el qual mantingui una
organització pròpia, tot i que utilitzi alguns espais compartits en cas d’activitats compatibles.
El servei pot prestar-se també, temporalment,
en espais alternatius aliens a un centre si mantenen l’organització adient.
ANNEX 2
Criteris d’accés als serveis socials d’atenció primària
—1

Serveis bàsics d’atenció social primària

Accés: l’accés als serveis bàsics d’atenció social primària no estarà subjecte a cap limitació, podent sol·licitar el servei qualsevol persona i/o
família que visqui o es trobi al territori de Catalunya.
—2

Serveis d’atenció domiciliària

Accés: l’accés s’efectuarà sempre amb l’acceptació del pla d’intervenció per part de la persona,
en especial en el cas de famílies.
Àmbits de valoració de l’estat de necessitat:
La valoració de l’estat de necessitat es farà
tenint en compte els àmbits de valoració següents:
L’habitatge.
L’accessibilitat al servei.
El nivell de relació.
El suport formal i informal.
El nivell de dependència.
La situació econòmica i patrimonial.
El risc de maltractaments o desemparament.

—3

Serveis residencials d’estada limitada

Accés: poden accedir a aquest servei les persones
i/o famílies que, tot i valent-se per elles mateixes per a les activitats de la vida diària, presenten
la necessitat de caràcter conjuntural d’atenció
social urgent de ser allotjades.
Àmbits de valoració de l’estat de necessitat:
La valoració de l’estat de necessitat es farà
tenint en compte especialment el fet de no tenir habitatge ni disposar de mitjans propis immediats per disposar-ne. Cal que existeixi un pla
d’intervenció.
—4

Serveis de menjador

Accés: poden accedir a aquest servei les persones
i/o famílies amb greus necessitats socials i que
requereixen ajuda per a la subsistència.
Àmbits de valoració de l’estat de necessitat:
Es valorarà la necessitat social i la manca de
mitjans propis per a la subsistència.
—5 Serveis d’assessorament tècnic d’atenció
primària
Accés: els serveis d’assessorament tècnic d’atenció primària intervenen en aquells casos en què
els professionals dels serveis socials d’atenció
primària ho considerin convenient.
—6

Serveis oberts per a infants i adolescents

Accés: per accedir als centres oberts els usuaris
no estaran subjectes a cap limitació. Tenint en
compte els destinataris menors d’edat, caldrà la
comunicació dels pares, tutors o guardadors. Tot
menor que estigui en situació de desemparament
amb mesura protectora d’atenció a la pròpia
família, haurà de ser admès, si així ho requereixen els equips que intervenen.
Àmbits de valoració de l’estat de necessitat:
La valoració de l’estat de necessitat la realitzarà l’equip bàsic de serveis d’atenció social
primària conjuntament amb els altres equips que
intervinguin.
(03.013.101)
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RESOLUCIÓ
MAB/170/2003, de 15 de gener, per la qual s’aprova inicialment el Pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge del Parc Natural del
Cap de Creus, als termes municipals de Cadaqués, Llançà, Palau-saverdera, Pau, el Port de
la Selva, Roses, la Selva de Mar i Vilajuïga.
Atès que l’article 10.1 de la Llei 4/1998, de 12
de març, de protecció del cap de Creus, preveu
per al desplegament de la llei i l’ordenació i la
planificació de l’ús i gestió del Parc Natural del
Cap de Creus la redacció d’un pla especial;
Atès que, segons l’article 10.3 de la Llei, el
Departament de Medi Ambient ha de formular el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del cap de Creus, d’acord amb
el que disposa l’article 5 de la Llei 12/1985, de
13 de juny, d’espais naturals, i l’ha de sotmetre
a la tramitació establerta per als plans especials de desplegament del Pla d’espais d’interès
natural;
Atès que la Direcció General de Boscos i
Biodiversitat del Departament de Medi Ambient, d’acord amb l’article 9.g) del Decret 181/
2002, té les competències per formular els plans
especials als quals fa referència l’article 5.1 de
la Llei 12/1985;
Vist el projecte de Pla especial elaborat per
la Direcció General de Boscos i Biodiversitat;
Atès que l’aprovació inicial correspon al conseller de Medi Ambient, d’acord amb l’article
8.5 del Decret 328/1992, de 14 de desembre,
RESOLC:
—1 Aprovar inicialment el Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge del
Parc Natural del Cap de Creus, als termes municipals de Cadaqués, Llançà, Palau-saverdera,
Pau, el Port de la Selva, Roses, la Selva de Mar
i Vilajuïga.
—2 Obrir el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació d’aquesta Resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El
termini d’informació pública serà de dos mesos
comptadors a partir de la publicació de la present Resolució al DOGC. Durant aquest període l’expedient estarà a disposició de qualsevol
persona que el vulgui examinar a la seu de la
Direcció General de Boscos i Biodiversitat (c.
Doctor Roux, 80, 08017 Barcelona), a la Delegació Territorial de Medi Ambient de Girona
(c. Ultònia, 10-12, 17002 Girona) i a la seu del
Parc Natural del Cap de Creus (Palau de l’Abat,
monestir de Sant Pere de Rodes, 17489 el Port
de la Selva).
—3 Declarar que passat el primer mes d’informació pública, d’acord amb el Decret 328/1992,
article 8.5.c), restarà obert un període d’un mes
de durada per donar audiència a les corporacions locals els territoris de les quals afecta aquest
Pla especial.
Barcelona, 15 de gener de 2003
RAMON ESPADALER I PARCERISAS
Conseller de Medi Ambient
(03.030.007)
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CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA I INTERIOR
RESOLUCIÓ
JUI/191/2003, de 31 de gener, per la qual es fa
pública la data, lloc i hora de realització de la
prova de mecanografia fixada per Acord de 19
de gener de 2003, del tribunal qualificador únic
d’ingrés en el cos d’auxiliars al servei de l’Administració de justícia (torn de promoció interna).
Vist el text de l’Acord de 19 de gener de 2003,
del tribunal qualificador únic d’ingrés en el cos
d’auxiliars al servei de l’Administració de justícia (torn de promoció interna), pel qual s’anul·la
l’examen de mecanografia realitzat el passat 19
de gener de 2003 i es convoca als opositors que
figuren a la llista definitiva d’admesos a les proves selectives per a l’ingrés al cos d’auxiliars de
l’Administració de justícia, torn promoció interna, convocades per l’Ordre de 30 d’abril de 2002
(BOE núm. 133, de 4.6.2002, i DOGC núm.
3662, de 21.6.2002) a la realització de l’exercici de mecanografia el pròxim dia 9 de febrer de
2003 i indica els llocs i hora de realització;
Atès que l’esmentat Acord s’ha publicat al
BOE núm. 27, de 31.1.2003,
RESOLC:
—1 Donar publicitat de l’Acord de 19 de gener de 2003, del tribunal qualificador únic d’ingrés en el cos d’auxiliars al servei de l’Administració de Justícia (torn de promoció interna), pel
qual es fa pública una nova convocatòria per a
la realització de l’exercici de la prova de mecanografia de les proves esmentades, convocades
per Ordre de 30 d’abril de 2002, que a Catalunya
és:
Data d’examen: 9 de febrer de 2003, diumenge.
Avís d’entrada a les aules: 9.30 hora peninsular.
Seu d’examen: Barcelona.
Escola Universitària Politècnica de Catalunya.
Av. Doctor Marañón, 42-50.
08028 Barcelona.
—2 Disposar l’exposició d’aquesta Resolució
als llocs següents: Departament de Justícia i
Interior (c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona);
Gerència de Suport Judicial de Barcelona Ciutat
(c. Pau Claris, 158, àtic, 08009 Barcelona); Gerència de Suport Judicial de Barcelona Comarques (av. Josep Tarradellas, 179, 08901 l’Hospitalet de Llobregat); subdireccions generals de
Justícia i Interior de Girona (c. Güell, 89, 17005
Girona), Lleida (c. Sant Martí, 1, 25004 Lleida),
Tarragona (c. Sant Antoni Maria Claret, 17,
43002 Tarragona) i les Terres de l’Ebre (c. Doctor
Ferran, 68, 43500 Tortosa); Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (pg. Lluís Companys, 1416, 08018 Barcelona); audiències provincials de
Barcelona (pg. Lluís Companys, 14-16, 08018
Barcelona), Girona (pl. de la Catedral, 2, 17004
Girona), Lleida (edifici Canyeret, 1, 25001 Lleida) i Tarragona (av. Lluís Companys, 10, 43005
Tarragona); deganats de Barcelona (pg. Pujades, 1, 08071 Barcelona), Girona (av. Ramon
Folch, 4-6, 17001 Girona), Lleida (edifici Canyeret,
3-5, 25007 Lleida) i Tarragona (av. Lluís Companys, 10, 43005 Tarragona); seus de l’Institut
de Medicina Legal de Catalunya a Barcelona (c.
Balmes 7, 08007 Barcelona), Girona (c. av. Ramon Folch, 4-6, 17001 Girona), Lleida (edifici
Canyeret, 1, 25007 Lleida), Tarragona (av. Lluís
Companys, 10, 43005 Tarragona) i les Terres de

l’Ebre (pl. dels Estudis, s/n, 43500 Tortosa); i a
les fiscalies de Barcelona (c. Pau Claris, 160,
08009 Barcelona), Girona (pl. de la Catedral, 2,
17004 Girona), Lleida (edifici Canyeret, 3-5,
25007 Lleida) i Tarragona (av. Lluís Companys,
10, 43005 Tarragona), i a la pàgina web del Departament de Justícia i Interior (www.gencat.net/
justicia/opos/admj.htm).
Barcelona, 31 de gener de 2003
JAUME AMAT I REYERO
Secretari general
(03.030.092)

RESOLUCIÓ
JUI/192/2003, de 31 de gener, per la qual es disposa la publicació i l’exposició de l’Acord de 9
de gener de 2003 del tribunal qualificador de les
proves selectives per a l’ingrés en el cos nacional
de metges forenses, pel qual es fa pública la convocatòria del primer exercici de les proves.
Vist el text de l’Acord de 9 de gener de 2003
del tribunal qualificador de les proves selectives per a l’ingrés en el cos nacional de metges
forenses, pel qual es fa pública la convocatòria
del primer exercici de les proves, convocades per
la Resolució de la Secretaria d’Estat de Justícia de 24 d’abril de 2002 (BOE núm. 118, de
17.5.2002, i DOGC núm. 3639, de 21.5.2002);
Atès que l’Acord esmentat s’ha publicat al
BOE núm. 22, de 25.1.2003, on consta la data,
el lloc i l’hora per a la realització del primer
exercici de les proves selectives per a l’ingrés al
cos nacional de metges forenses;
RESOLC:
Disposar la publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant l’annex a
aquesta Resolució, de l’Acord de 9 de gener de
2003 del tribunal qualificador de les proves selectives per a l’ingrés en el cos nacional de metges forenses, convocades per Resolució de 24
d’abril de 2002, pel qual es fa pública la convocatòria del primer exercici de les proves, i la seva
exposició als llocs següents: Departament de
Justícia i Interior (c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona); Gerència de Suport Judicial de Barcelona Ciutat (c. Pau Claris, 158, àtic, 08009
Barcelona); Gerència de Suport Judicial de
Barcelona Comarques (av. Josep Tarradellas,
179, 08901 l’Hospitalet de Llobregat); subdireccions generals de Justícia i Interior de Girona
(c. Güell, 89, 17005 Girona), Lleida (c. Sant
Martí, 1, 25004 Lleida), Tarragona (c. Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona) i les
Terres de l’Ebre (c. Doctor Ferran, 68, 43500
Tortosa); Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (pg. Lluís Companys, 14-16, 08018 Barcelona); audiències provincials de Barcelona (pg.
Lluís Companys, 14-16, 08018 Barcelona), Girona (pl. de la Catedral, 2, 17004 Girona), Lleida
(edifici Canyeret, 1, 25001 Lleida) i Tarragona
(av. Lluís Companys, 10, 43005 Tarragona); deganats de Barcelona (pg. Pujades, 1, 08071 Barcelona), Girona (av. Ramon Folch, 4-6, 17001
Girona), Lleida (edifici Canyeret, 3-5, 25007
Lleida) i Tarragona (av. Lluís Companys, 10,
43005 Tarragona); seus de l’Institut de Medicina

Legal de Catalunya a Barcelona (c. Balmes 7,
08007 Barcelona), Girona (c. Ramon Folch, 4-6,
17001 Girona), Lleida (edifici Canyeret, 1, 25007
Lleida), Tarragona (av. Lluís Companys, 10,
43005 Tarragona) i les Terres de l’Ebre (pl. dels
Estudis, s/n, 43500 Tortosa); a les fiscalies de
Barcelona (c. Pau Claris, 160, 08009 Barcelona),
Girona (pl. de la Catedral, 2, 17004 Girona),
Lleida (c. edifici Canyeret, 3-5, 25007 Lleida) i
Tarragona (av. Lluís Companys, 10, 43005 Tarragona), i a la pàgina web del Departament de
Justícia i Interior (www.gencat.net/justicia/opos/
admj.htm).
Barcelona, 31 de gener de 2003
JAUME AMAT I REYERO
Secretari general
ANNEX
Acord de 9 de gener de 2003 del tribunal qualificador de les proves selectives per a l’ingrés en
el cos nacional de metges forenses, convocades
per Resolució de 24 d’abril de 2002.
El tribunal qualificador de les proves selectives per a l’ingrés al cos nacional de metges
forenses, convocades per Resolució de 24 d’abril
de 2002 (BOE de 17 de maig), ha adoptat, d’acord
amb la base 5.4 de la convocatòria, l’acord següent:
Primer
Comunicar a la Secretaria d’Estat de Justícia
que la celebració del primer exercici escrit
d’aquestes proves selectives es faci al lloc, la data
i l’hora que s’assenyala a continuació:
Lloc: Facultat de Medicina de la Universitat
Complutense de Madrid. Ciutat Universitària
(plaça de Ramón y Cajal, sense número).
Data: dia 8 de febrer de 2003.
Hora d’inici de l’avís: vuit hores.
Opositors convocats: tots els aspirants relacionats a la llista definitiva d’admesos, que es va
aprovar per Resolució de 18 de novembre de
2002 (BOE de 18 de desembre).
Segon
Els opositors hauran d’anar proveïts, necessàriament, de bolígrafs, ja que faran servir paper autocopiador, i hauran de presentar per
identificar-se el seu document nacional d’identitat.
Madrid, 9 de gener de 2003
César A. de Miguel Areste
Secretari del tribunal
(03.030.001)
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