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Disposicions

EDICTE

de 27 de març de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques referent al municipi de Girona.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, en data 20 de març 
de 2009, l’assumpte que s’indica a continuació:

Exp: 2008/35306/G
Modiicació núm.28 del Pla general, carrer Lluís Borrassà, en el terme municipal 
de Girona.

Vista la proposta de la Direcció General d’Urbanisme i d’acord amb els fonaments 
que s’hi exposen, he resolt:

Aprovar deinitivament, a l’efecte de l’article 95 del Text refós de la Llei d’Urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, la modiicació núm.28 
del Pla general, carrer Lluís Borrassà, de Girona, promoguda i tramesa per l’Ajun-
tament.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es preveu als articles 
107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment administratiu comú, davant el Titular 
d’aquest Departament, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva 
notiicació o publicació al DOGC; o bé es pot interposar recurs contenciós admi-
nistratiu, de conformitat amb allò que es preveu a l’article 116 de la llei esmentada i 
l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva no-
tiicació o publicació al DOGC, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol 
altre recurs que es consideri procedent. El recurs de reposició s’entén desestimat 
si transcorre el termini d’un mes sense que es dicti resolució expressa i, en aquest 
cas, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini dels sis mesos 
següents, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 de 
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, als locals de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, carrer Cristòfol Grober, número 2.

Barcelona, 27 de març de 2009

M. DOLORS VERGÉS I FERNÁNDEZ

Secretària de la Comissió d’Urbanisme 
de Catalunya
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Normes urbanístiques de la modiicació núm.28 del Pla general, carrer Lluís Borrassà, de Girona
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL NÚM. 28 – CARRER LLUÍS 
BORRASSÀ, DE GIRONA 

Normativa

Article 1. Naturalesa, objecte i àmbit. 

Aquest document té la consideració de modificació puntual del Text refós del Pla general 
d’ordenació urbana de Girona número 28 – Carrer Lluís Borrassà. 

El seu objecte, en compliment del conveni per la cessió de zones verdes i viabilitat de l’àmbit 
de la modificació que possibilitant l’obertura d’un nou vial, millorant l’accessibilitat de la zona o 
localitzant les diferents parcel·les resultants atenent a les possibilitats d’accés des de la xarxa 
viària urbana. També es proposa una reordenació de zones verdes per permetre una millora 
relació entre espais edificats i espais lliures. 

Article 2. Determinacions: 

Seran d’aplicació les consideracions establertes en els documents de memòria, normativa, i 
plànols normatius (plànols 6 de Proposta modificació). 

Article 3. Obligatorietat i vigència. 

La modificació vincula tant a l’Ajuntament com als particulars i serà executiva al dia següent de 
la publicació de la seva aprovació definitiva en el DOGC, i la seva vigència serà indefinida, 
d’acord amb el que disposa l’article 92 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 

Article 4. Règim del sòl. 

La present modificació qualifica el sòl de zones i sistemes. Les zones s’ordenaran segons les 
disposicions de les zones residencials de ciutat-jardí 2.2 segons el que disposa l’article 207 de 
les normes urbanístiques del text refós del Pla general d’ordenació urbana de Girona, segons 
els paràmetres bàsics grafiats en el plànol 6 – Proposta de modificació-  d’aquest document i 
segons les disposicions especials que s’especifiquen en l’article 5 d’aquesta normativa per la 
subclau 23.2q de nova creació. 
Els sistemes d’espais lliures i vialitat s’ordenaran segons disposicions dels articles 140 a 149 i 
127 a 134 de les normes urbanístiques del test refós del Pla general d’ordenació urbana de 
Girona. 

Article 5. Ordenació específica subzona 2.2.q 

Parcel·la mínima  600m2

Edificabilitat   0,6m2st/sol 
Ocupació    40% 
Nombre màxim de plantes PB+1 
Ús dominant:   Habitatge unifamiliar 
Front mínim de parcel·la 12m 
Posició de l’edificació  s/plànol d’ordenació 
Separacions mínimes  s/plànol d’ordenació 
Construccions auxiliars  no es permeten 
Ús dominant:   Hab. Unifamiliar* 

* Es podran construir dos habitatges unifamiliars aparellats si la parcel·la és igual o superior a 
700 m2
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Pel que no s’estableixi específicament en aquest article l’ordenació es regularà segons les 
disposicions de l’article 207 de les normes urbanístiques del text refós del PGOU de Girona. 

Article 6. Normativa seguretat i incendis. 

L’ordenació final de les edificacions ha de donar compliment a la secció SI 5 del Document 
bàsic SI seguretat en cas d’incendi del Codi tècnic d’edificació. 

Disposició addicional. 

Per tot allò no regulat específicament en aquesta modificació puntual del Pla general serà 
d’aplicació la regulació establerta a les normes urbanístiques del text refós del Pla general 
d’0rdenació urbana de Girona. 
   


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	ORDRE
	VCP/148/2009, de 24 de març, d’aprovació de les bases que han de regir la concessió dels Ajuts Eurodistricte al desenvolupament de projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer.
	RESOLUCIÓ
	VCP/844/2009, de 26 de març, per la qual s’obre la convocatòria corresponent a l’any 2009 per a la concessió d’ajuts per a la realització d’activitats que contribueixin a recuperar i divulgar la memòria de la Guerra de Successió i de les seves conseqüènci
	es, i també per a altres projectes relacionats amb episodis de caràcter commemoratiu de la història de Catalunya, i dels països de parla catalana.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 18 de març de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Vila-seca.
	EDICTE
	de 26 de març de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referent al municipi de Manresa.
	EDICTE
	de 26 de març de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Andreu de Llavaneres.
	EDICTE
	de 27 de març de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referent al municipi de Masquefa.
	EDICTE
	de 27 de març de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Sant Vicenç dels Horts.
	EDICTE
	de 27 de març de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referent al municipi de Vic.
	EDICTE
	de 27 de març de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referent al municipi de Calldetenes.
	EDICTE
	de 27 de març de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referent al municipi de Manresa.
	EDICTE
	de 27 de març de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referent al municipi de Casserres.
	EDICTE
	de 27 de març de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Terrassa.
	EDICTE
	de 27 de març de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Girona.
	EDICTE
	de 27 de març de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Calaf.
	EDICTE
	de 27 de març de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Girona.
	EDICTE
	de 27 de març de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Sallent.
	EDICTE
	de 27 de març de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Verges.
	EDICTE
	de 30 de març de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi del Vendrell.
	EDICTE
	de 30 de març de 2009, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Santpedor.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/851/2009, de 25 de març, per la qual es dóna publicitat de l’adjudicació de dues beques de col·laboració en tasques de biblioteconomia i catalogació per al centre documental i biblioteca del Departament d’Educació per a l’any 2009.
	RESOLUCIÓ
	EDU/852/2009, de 24 de març, per la qual es dóna publicitat de l’adjudicació i la pròrroga de beques de col·laboració en tasques de formació en tecnologies de la informació.
	RESOLUCIÓ
	EDU/853/2009, de 24 de març, per la qual es convoquen proves d’accés als ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic per al curs 2009-2010.
	RESOLUCIÓ
	EDU/854/2009, de 16 de març, per la qual s’obre convocatòria per a la concessió dels Premis Catalunya d’Educació, de reconeixement social a mestres, professores, professors, centres educatius i institucions impulsores de l’escola catalana, corresponents a
	 l’any 2009.
	RESOLUCIÓ
	EDU/862/2009, de 26 de febrer, de modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats Sant Domènec Savio i Mare de Déu de la Mercè, ambdós de Badalona.
	RESOLUCIÓ
	EDU/863/2009, de 23 de març, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre docent privat Sant Miquel dels Sants, de Vic.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/153/2009, de 26 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per reparar els perjudicis causats als sectors pesquer i de l’aqüicultura pel temporal del desembre de 2008 al litoral de Catalunya, i es convoquen els corresponents ajuts
	.
	RESOLUCIÓ
	AAR/855/2009, de 27 de març, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 31 de desembre de 2008, per la qual s’aprova el Pla anual de transferència tecnològica del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural per a l’any 2009.
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a la Resolució AAR/634/2009, d’11 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la promoció de productes vitícoles en els mercats de tercers països i es convoquen els corresponents a les campanyes inicials i/o úniques 2008-2009 i 2009-
	2010 (DOGC núm. 5339, pàg. 21758, de 16.3.2009).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/845/2009, de 23 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2009 per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de la figura de l’Agent per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a les empreses de 100 o més persones
	 treballadores.
	RESOLUCIÓ
	TRE/846/2009, de 23 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2009 per a la concessió de subvencions destinades a l’establiment d’un projecte per al foment de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit de les relacions laboral
	s a Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	TRE/4200/2008, d’1 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de magatzemistes, exportadors, envasadors, magatzems de destí d’olis comestibles i estacions de descàrrega de la província de
	 Barcelona per als anys 2008-2010 (codi de conveni núm. 0802845).
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	ORDRE
	IUE/149/2009, de 25 de març, de modificació de l’Ordre IUE/71/2009, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les bases per a la concessió d’ajuts per a la contractació de consultors en l’assessorament a les pimes industrials fabricants de substàncies químiq
	ues per a la dinamització del compliment del reglament REACH, i s’obre la convocatòria per a l’any 2009.
	RESOLUCIÓ
	IUE/848/2009, de 4 de març, per la qual es publiquen els canvis en el calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	DECRET
	53/2009, de 31 de març, pel qual s’estableix la suplència en l’exercici de les funcions del vicepresident del Govern des del dia 3 d’abril fins al 10 d’abril de 2009, ambdós inclosos.
	RESOLUCIÓ
	PRE/850/2009, de 31 de març, per la qual es resol la convocatòria de provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball a la Direcció General de Coordinació Interdepartamental.
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	VCP/847/2009, de 24 de març, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Raül Giménez Solís com a secretari del/de la viceconseller/a d’Afers Exteriors i Cooperació del Departament de la Vicepresidència.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	RESOLUCIÓ
	ECF/838/2009, de 6 de març, de nomenament de la senyora Maria Montserrat Escoda Fortuño com a responsable d’Anàlisi Econòmica de Mediadors d’Assegurances de la Direcció General de Política Financera i Assegurances.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ORDRE
	GAP/150/2009, de 19 de març, per la qual es convoquen proves selectives per a l’accés a la subescala de secretaria, categoria d’entrada, per al personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.
	ORDRE
	GAP/151/2009, de 19 de març, per la qual es convoquen proves selectives per accedir a la subescala de secretaria intervenció de l’escala del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.
	ORDRE
	GAP/152/2009, de 19 de març, per la qual es convoquen proves selectives per accedir a la subescala d’intervenció-tresoreria, categoria d’entrada, de l’escala del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.
	RESOLUCIÓ
	GAP/849/2009, de 25 de març, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament a la Direcció General d’Administració Local (convocatòria de provisió núm. GO/003/09).
	RESOLUCIÓ
	GAP/864/2009, d’1 d’abril, de convocatòria del procés selectiu per proveir 384 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 167).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/861/2009, de 26 de març, de modificació de la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/856/2009, de 16 de març, de cessament del senyor Julio González Algas com a director de l’Equip d’Atenció Primària Barcelona 7G, dependent de l’Institut Català de la Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/857/2009, de 5 de març, de cessament de la senyora Montserrat Porta Salvi com a adjunta a la Direcció de l’Equip d’Atenció Primària Barcelona 3G, dependent de l’Institut Català de la Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/858/2009, de 5 de març, de cessament de la senyora M. Júlia Rodón Ibarz com a adjunta a la Direcció de l’Equip d’Atenció Primària Barcelona 7D, dependent de l’Institut Català de la Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/859/2009, de 5 de març, de cessament de la senyora Belén Brun Alonso com a adjunta a la Direcció de l’Equip d’Atenció Primària Montcada i Reixac, dependent de l’Institut Català de la Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/860/2009, de 5 de març, de cessament de la senyora Montserrat Saumell Torner com a adjunta a la Direcció de l’Equip d’Atenció Primària Barcelona 10I, dependent de l’Institut Català de la Salut.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 16 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Rafael Mora Torcal catedràtic d’universitat.
	RESOLUCIÓ
	de 17 de març de 2009, per la qual es nomena el senyor Jaume Medina Casanovas catedràtic d’universitat.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 26 de març de 2009, pel qual se cita a termini les possibles persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 333/2008, interposat pel senyor José Luís Serrano Gamez.
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte d’obres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ANUNCI
	d’informació pública sobre l’autorització administrativa, la declaració d’utilitat pública i l’aprovació del projecte d’execució de les instal·lacions de gas natural Xarxa a Sant Pau d’Ordal i Lavern, al terme municipal de Subirats (exp.00030480/08).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	a l’Anunci d’informació pública sobre la sol·licitud d’un permís d’investigació minera (exp. 10224) (DOGC núm. 5334, pàg. 19433, de 9.3.2009).
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	EDICTE
	de 26 de març de 2009, de notificació d’actes administratius.
	EDICTE
	de 27 de març de 2009, de notificació de resolucions.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	CENTRE DE TELECOMUNICACIONS
	I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de diversos contractes.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 5 de febrer de 2009, de notificació de laudes de la Junta Arbitral del Transport de Catalunya.
	EDICTE
	de 17 de març de 2009, de notificació a diverses empreses de la citació per a vistes convocades per la Junta Arbitral de Transport de Catalunya.
	EDICTE
	de 24 de març de 2009, pel qual es dóna publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del Projecte AC-DC-02001, als termes municipals de Montesquiu, les Ll
	oses i Ripoll.
	EDICTE
	de 24 de març de 2009, pel qual es dóna publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del Projecte ER-01910.8, dels termes municipals de Bellaguarda, la Gr
	anadella, Flix i Bovera.
	ANUNCI
	d’informació pública del Projecte de pavimentació, enllumenat i xarxa de pluvials de la zona del Baconé al municipi de l’Ampolla (CON2009-00133-E).
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	ANUNCI
	pel qual es dóna publicitat al concurs EUROPAN 10.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	EDICTE
	de 23 de març de 2009, pel qual es notifica la Resolució de 18 de febrer de 2009, per la qual s’aplica l’article 30.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, a la senyora Isabel Bosch Guillen.
	EDICTE
	de 25 de març de 2009, pel qual es notifica la resolució en el procediment disciplinari tramitat al senyor Jaume Martín Bigas.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis (exp. 0258/09).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	EDICTE
	de 6 de febrer de 2009, pel qual es notifiquen diverses resolucions i requeriments de documentació del Pla d’Ajuda al Retorn.
	EDICTE
	de 16 de febrer de 2009, de notificació de tràmit d’audiència del procediment de revocació total de la subvenció atorgada a la Comunitat Islàmica de Martorell.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació de diversos contractes.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 22 d’octubre de 2008, pel qual es dóna publicitat a diversos acords d’inici de classificació de camins ramaders.
	EDICTE
	de 23 de març de 2009, de notificació de diversos acords i resolucions dictats en expedients sancionadors en matèria d’habitatge.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat del Baix Francolí (ref. CC2003001093).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2008000575).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2009000034).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2008000402).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2006000782).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2008001392).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	ANUNCI
	pel qual es convoca un procediment obert de servei per a l’adquisició i implantació del Gestor Documental i de Tramitació.
	DIVERSOS
	CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA
	IES COLLSEROLA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALBANYÀ
	ALIÓ
	ALP
	ANGLÈS
	AVINYÓ
	BADALONA
	BALAGUER
	BALSARENY
	BARBERÀ DE LA CONCA
	BARBERÀ DEL VALLÈS.
	CASTELLBISBAL
	CASTELLNOU DE BAGES
	CERVELLÓ
	CORNELLÀ DE TERRI
	CREIXELL
	CRUÏLLES, MONELLS I SANT SADURNÍ DE L’HEURA
	ESPLUGUES DE LLOBREGAT
	LA FATARELLA
	FONOLLOSA
	GIRONA
	GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
	LLAMBILLES
	LLEIDA
	LLERS
	MALGRAT DE MAR
	MARTORELL.
	MONT-RAL
	LA NOU DE GAIÀ
	OLESA DE BONESVALLS
	OLIUS
	OLOT
	PALAFOLLS
	PALAMÓS
	PARLAVÀ
	LA POBLA DE CLARAMUNT
	POLINYÀ
	PRAT DE LLOBREGAT
	PREMIÀ DE MAR
	PRULLANS
	RIELLS I VIABREA
	ROCAFORT DE QUERALT
	SANT ADRIÀ DE BESÒS
	SANT ANDREU DE LA BARCA
	SANT ANTONI DE VILAMAJOR
	SANT FELIU DE CODINES
	SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ
	SANT JUST DESVERN
	SANT LLORENÇ SAVALL
	SANT PERE DE RIBES
	LA SEU D’URGELL
	TORRES DE SEGRE
	TORROELLA DE MONTGRÍ
	VALLS
	VIC.
	VILANOVA DEL CAMÍ
	VILASSAR DE MAR
	CONSELLS
	COMARCALS
	BERGUEDÀ
	CERDANYA
	GARROTXA
	NOGUERA
	OSONA
	RIPOLLÈS
	DIPUTACIONS
	TARRAGONA
	ALTRES
	ORGANISMES
	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 27 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 31/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Figueres, sobre actuacions de jurisdicció voluntària (exp. 526/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Badalona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 494/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 33 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1358/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Barcelona, sobre procediment de judici verbal (exp. 1141/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 855/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 16 de Barcelona, sobre actuacions de judici de divorci contenciós (exp. 831/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Vilanova i la Geltrú, sobre procediment de judici verbal (exp. 552/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 18 de Barcelona, sobre actuacions de judici de divorci contenciós (exp. 342/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 15 de Barcelona, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 907/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 15 de Barcelona, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 55/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mataró, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 983/2008).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 5 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 122/2007).

		2009-04-02T15:41:02+0200
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura digital




