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cardíac.
1.5 Insuficiència coronària.
1.6 Pericarditis activa o residual.
1.7 Insuficiència arterial perifèrica.
1.8 Insuficiència venosa perifèrica.
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i
aneurismes arterials. Linfedema.
1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.
2 Aparell respiratori.
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió
permanent o ocasional en la funció respiratòria.
2.2 Malformacions o lesions de les vies
respiratòries altes o baixes, parènquima,
pulmó, pleures o tòrax.
3 Aparell genitourinari.
3.1 Malformacions o lesions del tracte
genitourinari.
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia.
Insuficiència renal. Hidronefrosi.
3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.
3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi.
4 Aparell digestiu.
4.1 Malformacions o lesions de l'aparell
digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el
pàncrees exocrí i les glàndules salivals.
4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció.
4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o
recidivants.
4.4 Úlcera gastroduodenal.
4.5 Hepatopaties (inclouen alteracions
metabòliques).
4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal
i síndrome de mala absorció.
4.7 Pancreopaties cròniques o recidivants.
5 Sistema hematopàtic: hemopaties que a
judici del tribunal limitin l'exercici de la funció policial.
6 Aparell locomotor.
6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment
de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el
tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.
6.2 Qualsevol altre procés de l'aparell
locomotor que a judici del tribunal dificulti
l'exercici de les funcions policials.
7 Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós.
7.1 Qualsevol tipus de psicosi o trastorn
afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti
un adequat comportament social i laboral.
7.2 Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic
que incapaciti per a les funcions pròpies del
lloc al qual aspira.
7.3 Trastorns mentals i del comportament
causats per consum de substàncies psicotròpiques.
7.4 Símptomes i/o signes clínics biològics
indicadors d'intoxicació exògena (detecció
de metabòlits de drogues d'abús en l'orina).
7.5 Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.
7.6 Malformacions o lesions del sistema
nerviós central o perifèric.
7.7 Síndromes vertiginoses de qualsevol
etiologia.

7.8 Tremolor. Tics o espasmes.
7.9 Trastorns de la son.
8 Glàndules endocrines.
8.1 Malformacions o disfuncions de les
glàndules endocrines o mixtes.
8.2 Diabetis mellitus.
9 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o
parasitària).
10 Òrgans dels sentits.
10.1 Lesions que puguin donar trastorns
de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del
funcionalisme neuromotor.
10.2 Agudesa visual monocular sense
correcció inferior a 4/10.
10.3 Queratotomia radial.
10.4 Despreniment de retina.
10.5 Estrabisme manifest i no corregit.
10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
10.7 Discromatòpsies.
10.8 Glaucoma.
10.9 Qualsevol altre procés patològic que,
segons el parer dels facultatius que realitzin
la prova, dificulti de manera important l'agudesa visual.
10.10 Agudesa auditiva que suposi una
pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de
4.000 Hz a 45 dB.
10.11 Malformacions o lesions de l'oïda
interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o en determinin
afeccions cròniques.
10.12 Malformacions o lesions dels òrgans
de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes
vocals, etc.) que comprometin la funció
fonatòria normal.
10.13 Trastorns en la parla. Quequesa.
11 Pell, fàneres i glàndules exocrines.
11.1 Malformacions, tumoracions i lesions
de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.
11.2 Cicatrius que per la seva extensió,
profunditat o estètica puguin comprometre la
funció policial o facilitar la identificació.
11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció
policial.
11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes
o psoriasis.
11.5 Tatuatges que siguin visibles amb la
uniformitat reglamentària.
11.6 Altres alteracions dermatològiques
que a judici del tribunal limitin o dificultin
l'exercici de la funció policial.
12 Altres.
12.1 Processos neoplàsics.
12.2 Processos hereditaris amb repercussió
permanent sobre funcions orgàniques
12.3 Malalties autoimmunes.
12.4 Diàtesi al·lèrgica.
12.5 Qualsevol afecció, lesió o disfunció
que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial.
Canovelles, 10 d'abril de 2007.
L'Alcalde, José Orive Vélez.
022007011191
A

Cànoves i Samalús
EDICTE
Aprovat pel Ple de la Corporació en data
29 de març, el Projecte complementari de
l'ampliació d'abastament d'aigües s'exposa
pel termini de 15 dies a efectes de reclamacions i al·legacions.
En el cas de no produir-se'n s'entendrà
definitivament aprovat.
Cànoves i Samalús, 2 d'abril de 2007.
El Secretari, Francesc d'A. Serras i Ortuño.
022007010602
A

Cànoves i Samalús
ANUNCI
Aprovat definitivament el pressupost d'ingressos i despeses d'aquest Ajuntament per
l'any 2007 en sessió plenària de data 29 de
març d'enguany, es publica d'acord amb el
que disposa l'article 150,3 de la Llei 39/88,
de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
RESUM PER CAPÍTOLS
§

EUR#
#

PRESSUPOST D'INGRESSOS§
Capítol 1§
Capítol 2§
Capítol 3§
Capítol 4§
Capítol 5§
Capítol 7§
Total§

PRESSUPOST

960.000,00#
240.000,00#
5.867.8884,82#
516.545,90#
13.000,00#
555.121,20#
8.152.551,92#
#

DE DESPESES§

Capítol 1§
Capítol 2§
Capítol 3§
Capítol 4§
Capítol 6§
Capítol 9§
Total§

664.080,31#
871.576,91#
9.300,00#
88.000,00#
6.488.078,68#
3.151,02#
8.152.551,92#

Cànoves i Samalús, 2 d'abril de 2007.
El Secretari, Francesc d'A. Serras i Ortuño.
022007010604
A

Cardedeu
ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament de Cardedeu, en la
sessió de data 29 de març de 2007, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la modificació dels articles 7, 15, 17 I 18 i la incorporació dels annexos I, II i III de l'ordenança
municipal sobre la incorporació de sistemes
de captació d'energia solar en els habitatges
de Cardedeu, sotmetre-la a informació pública per un període de trenta dies, per a l'exa-
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men i la presentació d'al·legacions i suggeriments.
En compliment del tràmit d'informació
pública, els acords esmentats i el text de les
esmentades modificacions de l'Ordenança es
poden consultar a les oficines municipals de
dilluns a divendres, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present
anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
Aquest mateix anunci es publicarà al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
diari La Vanguardia.
Les reclamacions i al·legacions es poden
presentar davant l'Ajuntament dintre del
mateix termini d'informació pública, per
qualsevol dels mitjans que permet la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Si no s'hi presenta cap reclamació ni
al·legació, les modificacions a dita Ordenança esdevindran aprovades definitivament
sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva
publicació, tal com disposen l'article
178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.
Cardedeu, 2 d'abril de 2007.
L'Alcaldessa, Montserrat Cots i Álvarez.
022007010607
A

Cardedeu
ANUNCI
En haver finalitzat el termini d'exposició
pública del Projecte de reforma de la urbanització de la voravia nord del C/ Balmes entre
l'Av. Angel Guimerà i C/ Esteve Barangé i
Urbanització complementària del futur CAP
de Cardedeu, amb un pressupost d'execució
per contracta de 34.891,38 EUR, aprovat inicialment a la Junta de Govern local en la sessió del dia 28 de desembre de 2006, segons
anunci publicat al B UTLLETÍ O FICIAL DE LA
PROVÍNCIA núm. 12 de 13-01-2007, sense que
s'hagin formulat reclamacions ni al·legacions
al respecte, l'acord d'aprovació inicial ha
esdevingut definitiu.
La qual cosa es pública en compliment de
les disposicions vigents i als efectes oportuns,
indicant que aquest acte és definitiu en via
administrativa i els interessats hi poden interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala corresponent del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini màxim de
dos mesos comptats des de l'endemà de la
publicació d'aquest Anunci, amb la comunicació prèvia a l'Ajuntament del propòsit d'interposar el recurs esmentat, si bé s'hi pot
interposar qualsevol altre recurs o acció que
es consideri pertinent.

Cardedeu, 30 de març de 2007.
L'Alcaldessa, Montserrat Cots i Àlvarez.
022007010633
A

Castellet i la Gornal
EDICTE
Ha tingut entrada en aquest Ajuntament
projecte de reparcel·lació voluntària del Pla
Parcial Eixample Oest de la Gornal, corresponent al Sector 2 del POUM promogut per
Promaribau 13 SL.
El que es sotmet al tràmit d'informació
pública pel termini d'un mes, comptat a partir de l'endemà al de la publicació d'aquest
anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona, per tal que les persones interessades puguin formular les al·legacions o suggeriments que considerin oportuns, de conformitat amb el que estableix l'article 164.2 del
Reglament de la Llei d'urbanisme (RLU),
aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
Castellet i la Gornal, 10 d'abril de 2007.
L'Alcalde-President, Miguel Delgado
Almansa.
022007010591
A

Castellgalí
ANUNCI
Aprovat inicialment el Pressupost de l'Ajuntament de Castellgalí corresponent a l'any
2007 per acord adoptat pel ple en sessió de
data 28 de març de 2007, així com les seves
bases d'execució i la plantilla que comprèn
els llocs de treball reservats a personal funcionari i laboral, es sotmet el mateix a informació pública pel termini de quinze dies a
comptar des del primer dia hàbil següent al
de la publicació del present anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona,
per tal que les persones interessades, en els
termes que disposa l'article 170.1 del RD
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes locals, el puguin consultar a la
Secretaria Municipal en horari d'atenció al
públic i presentar les reclamacions que estimin pertinents davant del ple de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l'article 169 de l'esmentada Llei.
En el supòsit que no es presentés cap
reclamació el pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat de cap
ulterior acord. En cas contrari, el ple disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les, a
comptar des del primer dia hàbil següent al
dia de finalització de la informació pública.
Castellgalí, 1 d'abril de 2007.
L'Alcalde, Cristòfol Gimeno i Iglesias.
022007010605
A

Cerdanyola del Vallès
ANUNCI
Per resolució de l'Alcalde de l'Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès de data 16 de març
de 2007 s'aprovà inicialment el projecte per
a la construcció d'un magatzem al Centre
Cívic del Turonet de Cerdanyola del Vallès,,
redactat pel despatx d'arquitectes VA, arquitectes, sota la supervisió dels serveis tècnics
municipals, i amb pressupost de coneixement
de l'Administració un cop aplicat el benefici
industrial despeses generals i IVA sobre un
PEM de 28.770,14 EUR, de trenta-nou mil
set-cents catorze euros amb trenta-un cèntims d'euros (39.714,31 EUR).
El projecte se sotmetrà al tràmit d'informació pública, com obra municipal ordinària,
que serà de trenta dies des de la publicació
d'aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i es podrà consultar a la
Secretaria de l'Ajuntament tots els dies laborables, entre les 9 i les 14 hores.
Les al·legacions o suggeriments, si s'escau,
s'hauran de presentar davant l'Ajuntament,
dintre del termini esmentat per qualsevol dels
mitjans establerts per la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. Així mateix es tindrà per
aprovat definitivament en el cas que no hi
hagin al·legacions, de conformitat amb l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya i
37 del Reglament d'obres, activitats i serveis.
Cerdanyola del Vallès, 22 de març de
2007.
L'Alcalde, Antoni Morral i Berenguer.
022007010606
A

Cerdanyola del Vallès
ANUNCI
Per resolució de l'Alcalde de l'Ajuntament
de Cerdanyola del Vallès de data 16 de març
de 2007 s'aprovà inicialment el projecte d'instal·lació d'un mòdul prefabricat a la coberta
del Centre Cívic Banús-Bonasort de Cerdanyola del Vallès, redactat pel despatx d'arquitectes VA, arquitectes, sota la supervisió dels serveis tècnics municipals, i amb pressupost de
coneixement de l'Administració un cop aplicat
el benefici industrial despeses generals i IVA
sobre un PEM de 10.033,09 EUR, de tretze mil
vuit-cents quaranta-nou euros amb seixantavuit cèntims d'euros (13.849,68 EUR).
El projecte se sotmetrà al tràmit d'informació pública, com obra municipal ordinària,
que serà de trenta dies des de la publicació
d'aquest anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i es podrà consultar a la
Secretaria de l'Ajuntament tots els dies labo-

