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Disposicions

EDICTE

de 15 de novembre de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona referent al municipi de Girona.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 29 de setembre 
de 2010, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 2010 / 041851 / G
Modiicació del Pla general núm. 37 d’usos del subsòl, al terme municipal de 
Girona

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació del Pla general d’ordenació urbana 
número 37 d’usos del subsòl, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Girona, 
amb la substitució d’ofici de la referència a l’apartat 3r per la referència 3 de l’article 
71.2

—2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents en el DOGC 
a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 100 del Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urba-
nisme.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de caràcter 
general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l’article 107.3 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici 
que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, 
i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de 
formular el requeriment previ que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s’entendrà rebutjat si, dins el mes se-
güent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per 
a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l’endemà 
d’aquell en què es rep la comunicació de l’acord exprés o d’aquell en què s’entén 
rebutjat presumptament.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, a l’arxiu de planejament del Servei Territorial d’Urbanisme de Girona, seu 
de la Generalitat de Catalunya, plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.

Girona, 15 de novembre de 2010

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona
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Annex 
Normes urbanístiques de la modificació del Pla general núm. 37 d’usos del 
subsòl, al terme municipal de Girona 

CAPÍTOL I DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

Article 1 Naturalesa i objecte 

Aquest document té la consideració de modificació puntual del text refós del Pla 
general d’ordenació urbana de Girona per a la modificació de les normes 
urbanístiques del text refós del Pla general d’ordenació, pel que fa als usos del 
subsòl. 

El seu objecte és el de modificar les normes de planejament per establir noves 
determinacions per als usos en subsòl. Amb aquest objecte, es modifiquen els 
articles 65, 71 i 222 de les normes urbanístiques del text refós del PGOU. 

Article 2 Situació i àmbit 

Aquesta modificació és d’aplicació en la totalitat del terme municipal de Girona, 
que en constitueix l’àmbit. 

Article 3 Obligatorietat 

Segons l’article 4 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, les 
disposicions contingudes en l’esmentat PGOU i les seves modificacions 
obliguen al seu compliment per igual, tant a l’administració com als particulars. 
Qualsevol actuació o intervenció sobre el territori, tingui caràcter definitiu o 
provisional, sigui d’iniciativa pública o privada, s’haurà d’ajustar a les 
disposicions del text refós del PGOU. 

Article 4 Vigència 

Segons l’article 5 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, aquest 
document entrarà en vigor a partir de la publicació de l’aprovació definitiva en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la seva vigència serà indefinida, 
d’acord amb el que disposen els articles 92 i 100 del D 1/2005 del text refós de 
la Llei d’Urbanisme. 

Article 5 Interpretació  

Segons l’article 3 de les NNUU del text refós del PGOU de Girona, la 
interpretació d’aquest document es farà d’acord amb el seu contingut i subjecte 
als seus objectius i finalitats. En cas de dubte i imprecisió, prevaldrà la solució 
de menor edificabilitat i major dotació d’equipaments i espais lliures públics, les 
solucions que afavoreixin el domini públic sobre el privat, així com la 
documentació escrita sobre la gràfica, llevat que el conflicte es refereixi a la 
quantificació de les superfícies de sòl, supòsit en el qual cal atenir-se a la 
superfície real. 
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En tot cas, i per a allò que no estigui expressament regulat en aquesta 
normativa, s’ajustarà a allò que disposa el Pla general d’ordenació de Girona, 
aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el 
28 de febrer de 2002 (DOGC núm. 3654, d’11 de juny de 2002) i el seu text 
refós conformat per la CTU de Girona, en sessió de data 9 de febrer de 2006, 
publicat en el DOGC 4618 de 21/04/2006. 

Article 6 Determinacions

Seran d’aplicació les determinacions establertes en els documents següents: 

1. Memòria 
2. Normativa 

CAPÍTOL II MODIFICACIONS DELS ARTICLES 

Article 7 Modificació article 65 

L’article 65 de les normes urbanístiques del text refós del PGOU adopta el 
redactat següent: 

1. S’entén, per edificabilitat màxima de parcel·la, el sostre màxim que pot 
assolir una parcel·la, resultat de multiplicar la seva superfície pel seu coeficient 
d'edificabilitat neta o de parcel·la. S’expressa en metres quadrats (m²). 
2. En les zones en què l'edificabilitat es calcula a partir de la profunditat i el 
nombre de plantes edificables, aquesta és l'única que es pot fer servir a efectes 
de compensació de volum i estudis de detall, i no comptabilitzar el possible 
sostre de la planta sota coberta, ni el dels altells ni el dels cossos sortints 
tancats. 
3. En aquelles parcel·les en què l'edificabilitat màxima s'estableixi a partir d'un 
determinat coeficient d'edificabilitat, en el còmput de l'edificabilitat, es tindran en 
compte les superfícies de totes les plantes per sobre de la planta soterrània, 
incloent els celoberts, els pous de ventilació, cossos sortints tancats i 
semitancats i la part de la planta sota coberta amb una alçària superior a 1,50 
m, així com les dels soterranis on s’implantin usos excepcionalment permesos, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 71.3 de les NNUU del text 
refós del PGOU. 
4. En les parcel·les en pendent, l'edificabilitat màxima a assolir no superarà mai 
la que resultaria d'edificar en terreny horitzontal. 
5. En els tipus d’ordenació d’alineació a vial, on l’edificabilitat màxima es 
calcula a partir de la profunditat i el nombre de plantes edificables, el còmput 
s’aplica sobre rasant. En cas que la planta soterrània s’ajustés a les condicions 
establertes en l’article 71.3 de les NNUU del text refós del PGOU i s’hi 
implantessin alguns dels usos excepcionalment permesos, aquest sostre 
computaria a efectes d’edificabilitat i, en conseqüència, es deduiria del sostre 
sobre rasant. 

Article 8 Modificació article 71 
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L’article 71 de les normes urbanístiques del text refós del PGOU adopta el 
redactat següent: 

1. És la planta situada per sota la que té la consideració de planta baixa, tingui 
o no obertures, a causa dels desnivells en qualsevol dels fronts d’edificació. Se 
n’exceptuen aquelles que, per desnivell del terreny, tinguin accés des de l’espai 
lliure o pati, que tindran la consideració de planta baixa. 
2. En les plantes amb la consideració de soterranis, no es permetrà l’ús 
d’habitatge, ni la ubicació d’habitacions d’ús residencial o sanitari, ni activitats 
que suposin permanència de personal, excepte les especificades en el punt 3. 
Podran ser dedicades a aparcaments, instal·lacions tècniques de l’edifici o 
magatzems. 
3. Excepcionalment i amb la finalitat de millorar la implantació i funcionalitat de 
l’edifici, es podran autoritzar, en les plantes soterrànies, els usos cultural, 
comercial, industrial, sanitari, assistencial, esportiu i de lleure. En estances on 
s’instal·lin les activitats amb ventilació directa, com a mínim, a un pati que 
compleixi les condicions establertes pels celoberts i, que tingui el terra situat a 
la mateixa cota o inferior al de l’estança, es podran autoritzar també els usos 
d’oficines i serveis, restauració i administratiu. En tots aquests casos, caldrà 
que les plantes soterrànies restin vinculades a la planta baixa, amb una solució 
arquitectònica adequada i constitueixin, conjuntament, una única activitat. 
Són supòsits de millora de la implantació i funcionalitat: 
a. Plantes que en almenys 1/3 de la seva superfície tenen la consideració de 
planta baixa. 
b. Ampliacions al mateix nivell d’una activitat existent contemplada dins els 
usos autoritzables, amb una superfície que no podrà superar els 2/3 de 
l’existent. 
En tots els casos, s’exigirà el compliment de les normatives vigents, tant 
d’accessibilitat com de seguretat contra incendis. 
4. L’alçària mínima de les plantes soterrànies serà de 2,50 m, per bé que, per a 
les estances principals dels nous usos que s’implantin (ajustats a les condicions 
establertes en l’article 71.3), s’exigirà l’alçària prevista per a les plantes baixes 
en l’article 70 de les NNUU, de 3,60 metres d’alçària lliure mínima. 
5. L’ocupació en planta soterrània no podrà sobrepassar l’ocupació màxima 
permesa a cada zona. 
6. Les plantes soterrànies només computaran a efectes d’edificabilitat de solar 
o parcel·la, quan es destinen als usos autoritzables, amb caràcter excepcional, 
d’acord amb allò establert en el punt 3. 

Article 9 Modificació article 222 

L’article 222. Zona de protecció, Clau 7, de les normes urbanístiques del text 
refós del PGOU adopta el redactat següent: 

1. Comprèn aquelles zones del sòl urbà que han estat objecte d’una especial 
preservació i protecció. Per les seves particularitats, han de ser ordenats i 
regulats amb uns paràmetres específics i singulars segons les pròpies 
característiques. 
2. Les zones de protecció qualificades amb la clau 7 disposen d’un pla especial 
aprovat definitivament amb anterioritat a la vigència d’aquest Pla general. Les 
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condicions de parcel·lació i edificació estan subjectes al corresponent Pla 
especial aprovat. 
3. Formen part d’aquesta zona els àmbits següents: 
- L’àmbit del Pla especial del grup d’habitatges Sant Narcís, delimitat amb 
l’objectiu de protegir el conjunt edificat de forma unitària i promogut per l’obra 
Sindical de l’Hogar i realitzat durant els anys 50. Es tracta d’una promoció 
construïda d’acord amb una vintena de tipus diferents barreja de unifamiliar 
aïllada, aparellada i en filera i de plurifamiliar en blocs. 
- L’àmbit del Pla especial del Barri Vell. 

CONDICIONS D’ÚS: 

ÚS 
ESPECÍFIC 

PERMISSIBILITAT  ÚS ESPECÍFIC PERMISSIBILITAT

Hab. 
Unifamiliar: 

Compatible (1)  Sanitari Compatible (6) 

Hab. 
Plurifamiliar: 

Dominant  Assistencial: Compatible 

Comerç petit: Compatible (2)  Cultural/Religiós: Compatible 
Comerç mitjà Compatible (3)  Recreatiu: Compatible (7) 
Comerç gran: Incompatible  Restauració: Compatible (8) 
Oficines i 
serveis: 

Compatible (4)  Esportiu: Compatible (9) 

Hoteler: Compatible  Administratiu: Compatible 
Industrial: Incompatible (5)  Serveis tècnics: Compatible 
Estació de 
servei 

Incompatible  Aparcament: Compatible 

   Usos en 
soterrani 

Art. 71 NNUU (10) 

OBSERVACIONS: 

(1) Serà obligatori en el grup d’habitatges unifamiliars de Sant Narcís 
(2) S’admet a les plantes les plantes baixes dels habitatges plurifamiliars i en 
les àrees d’habitatges unifamiliars, només en locals de fins a 250 m² 
(3) Només s’admeten en edificis exclusius 
(4) S’admet només fins al 50% de la superfície construïda 
(5) Són compatibles només les indústries de categoria primera en situació 2-a, 
2-b i 2-c. No s’admeten tallers de reparació de vehicles, ni l’ampliació dels 
existents, amb limitacions segons l’accés i la proximitats d’usos públics 
(6) S’admet amb les condicions següents: 
- S’admeten des del grup 1.1 clíniques, hospitals sanitaris i similars de malalts. 
- S’admeten des del grup 1.2 dispensaris, ambulatoris i consultoris de malalts, 
en locals de superfície útil menor de 150 m². 
- S’admeten des del grup 2-2 consultoris d’animals, en locals de superfície útil 
menor de 150 m² 
(7) L’ús recreatiu serà compatible segons el sector i l’àmbit d’afectació a la 
zona o al medi. No s’admet la classe F (discoteques, sales de ball, sales de 
festa amb espectacle). 
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(8) S’admeten les classes B, C (C.1, C.2, C.3) i D. L’horari de tancament de les 
activitats compreses a les B, C.1, C.2 serà fins a les 01:00 hores. L’ampliació 
d’aquest horari comportarà l’acreditació i el compliment de les condicions 
tècniques d’una activitat de la classe E. 
(9) Només s’admet en planta baixa i en edifici d’ús exclusiu. 
(10) No és d’aplicació a la zona de protecció (clau 7) l’article 71.3 de les NNUU 
del text refós del PGOU. 

Disposició addicional 

Per a 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’ordenació urbana de Girona. 

(10.319.018)
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	EDICTE
	de 19 de novembre de 2010, sobre una resolució del director general d’Urbanisme per la qual s’aprova la trama urbana consolidada del municipi d’Alpicat.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ORDRE
	EDU/552/2010, de 8 de novembre, per la qual s’inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.
	RESOLUCIÓ
	EDU/3794/2010, de 15 de novembre, per la qual s’autoritza la modificació de la denominació específica del centre educatiu privat Garbí, d’Esplugues de Llobregat.
	RESOLUCIÓ
	EDU/3795/2010, de 12 de novembre, per la qual s’autoritza el canvi de titular del centre d’educació infantil Los Angeles, de l’Hospitalet de Llobregat.
	RESOLUCIÓ
	EDU/3797/2010, de 15 de novembre, per la qual s’autoritza l’obertura del centre d’educació infantil privat Els Rossinyols, de Granollers.
	RESOLUCIÓ
	EDU/3798/2010, de 15 de novembre, per la qual s’autoritza el canvi de titular del centre d’educació infantil privat L’Alzina, de Granollers.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	ACORD
	GOV/222/2010, de 23 de novembre, pel qual es reclassifican com a festa patrimonial d’interès nacional les Festes del Tura d’Olot.
	ACORD
	GOV/223/2010, de 23 de novembre, pel qual es reclassifica com a festa patrimonial d’interès nacional La Processó de Verges.
	ACORD
	GOV/224/2010, de 23 de novembre, pel qual es reclassifica com a festa patrimonial d’interès nacional la Festa Major de Sant Feliu de Pallerols.
	ACORD
	GOV/225/2010, de 23 de novembre, pel qual es declara festa tradicional d’interès nacional les Festes Quinquennals d’Alcanar.
	ACORD
	GOV/226/2010, de 23 de novembre, pel qual es reclassifica com a element festiu patrimonial d’interès nacional el Ball del Sant Crist de Salomó.
	ACORD
	GOV/227/2010, de 23 de novembre, pel qual es declara festa tradicional d’interès nacional les Festes Quinquennals d’Ulldecona.
	ACORD
	GOV/228/2010, de 23 de novembre, pel qual es declara com a festa tradicional d’interès nacional el Divendres Sant de la Selva del Camp, i com a element festiu patrimonial d’interès nacional el seu Via Crucis al Calvari.
	ACORD
	GOV/229/2010, de 23 de novembre, pel qual es reclassifica com a element festiu patrimonial d’interès nacional el Via Crucis Vivent de Sant Hilari Sacalm.
	ACORD
	GOV/233/2010, de 23 de novembre, pel qual es constitueix el Consorci Òpera a Catalunya i se n’aproven els Estatuts.
	ACORD
	GOV/234/2010, de 23 de novembre, pel qual s’aprova la constitució del Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	ACORD
	GOV/235/2010, de 23 de novembre, pel qual s’aprova el Pla director de malalties de l’aparell respiratori.
	ACORD
	GOV/236/2010, de 23 de novembre, pel qual s’aprova el Pla d’innovació d’atenció primària i salut comunitària.
	ACORD
	GOV/237/2010, de 23 de novembre, pel qual s’aprova el Pla director de les malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor.
	ACORD
	SLT/239/2010, de 23 de novembre, de delegació de competències sancionadores en l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en matèria de prevenció i assistència de substàncies que poden generar dependència.
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a l’Acord GOV/245/2009, de 22 de desembre, pel qual s’aprova la formalització del Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per al traspàs a l’Administració de la Generalitat de Catalunya dels serveis assiste
	ncials Emili Mira i López (DOGC núm. 5722, pàg. 70438, de 27.9.2010).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/553/2010, de 24 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre AAR/399/2010, de 20 de juliol, per la qual es prohibeix temporalment la pesca d’encerclament en aigües interiors del litoral de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	AAR/3803/2010, de 24 de novembre, per la qual es fa públic el Conveni regulador signat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, SEIASA del Nordeste, SA, i la comunitat de regants de la Muga, marge dret, per a la construcció i explotació d
	e les obres de modernització i consolidació dels regadius de la Comunitat de regants de la Muga, marge dret.
	RESOLUCIÓ
	AAR/3804/2010, de 24 de novembre, per la qual es fa públic el Conveni regulador entre Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, SEIASA del Nordeste, SA, i la comunitat de regants de la Presa de Colomers, per a la construcció i explotació de le
	s obres de modernització i consolidació dels regadius de la comunitat de regants de la Presa de Colomers. Millora del Rec d’Albons.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
	I DE RECERCA
	RESOLUCIÓ
	IUE/3793/2010, de 24 de novembre, per la qual s’amplia l’import global destinat a la convocatòria d’ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats o dels centres d’estudis superiors d’ensenyaments artíst
	ics de Catalunya per al curs 2010-2011 (MOBINT).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	ACORD
	GOV/230/2010, de 23 de novembre, pel qual s’aprova la pròrroga del Pla de transformació del barri de la Mina per al període 2011-2015.
	ACORD
	GOV/231/2010, de 23 de novembre, pel qual s’aprova el Pla de qualitat dels serveis socials de Catalunya 2010-2013.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ACORD
	GOV/238/2010, de 23 de novembre, pel qual s’aprova el Programa de Mesures del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/3799/2010, de 16 de novembre, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament i d’un lloc singular de la Direcció General de la Policia.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3800/2010, de 16 de novembre, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de dos llocs de comandament de la Direcció General de la Policia.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3801/2010, de 16 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de quatre llocs de treball de la Direcció General de Protecció Civil (convocatòria de provisió núm. IRP/49/10).
	RESOLUCIÓ
	IRP/3802/2010, de 16 de novembre, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Direcció de Serveis del Departament d’Interior, Relacions Institu
	cionals i Participació.
	RESOLUCIÓ
	IRP/3805/2010, de 24 de novembre, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball de bomber/a de primera de l’escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat (convocatòria de provisió núm. DGPEIS/03/2010
	).
	RESOLUCIÓ
	IRP/3807/2010, de 24 de novembre, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes de concessió i exclusió d’ajuts del fons d’acció social per al personal funcionari del cos de mossos d’esquadra per a l’any 2009.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	ACORD
	GOV/232/2010, de 23 de novembre, de designació d’un vocal del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/3796/2010, de 18 de novembre, per la qual es designa el senyor Pau Monterde i Farnés director del Programa per a la posada en funcionament de l’Institut Superior de les Arts.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	CENTRE D’ALT RENDIMENT ESPORTIU
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de concessió d’obra pública.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 15 d’octubre de 2010, de notificació de l’acord d’inici i plec de càrrecs de l’expedient sancionador PSE 16/2010.
	EDICTE
	de 8 de novembre de 2010, pel qual es notifica l’acord d’inici i proposta de resolució dictada en l’expedient sancionador núm. TSE-132-10.
	EDICTE
	de 8 de novembre de 2010, pel qual es notifica la proposta de resolució dictada en l’expedient sancionador núm. TSE-83-10.
	EDICTE
	de 8 de novembre de 2010, de notificació de l’acord d’inici i plec de càrrecs de l’expedient sancionador BSE-124/10.
	EDICTE
	de 9 de novembre de 2010, pel qual es notifica la proposta de resolució dictada en l’expedient sancionador núm. TSE-7-10.
	EDICTE
	de 9 de novembre de 2010, pel qual es notifica la proposta de resolució de l’expedient sancionador BSE-60/10.
	EDICTE
	d’11 de novembre de 2010, pel qual es notifica la proposta de resolució dictada en l’expedient sancionador núm. TSE-77-10.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament (exp. 41/2011).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament (exp. 18/2011).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	EDICTE
	de 17 de novembre de 2010, de notificació d’un acte administratiu.
	EDICTE
	de 22 de novembre de 2010, pel qual es fixen les dates per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades pel Projecte de la xarxa de subministrament de gas natural a la urbanització la Plana, al terme municipal de Vila-seca (ref
	. XDF-149).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la contractació d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat patrimonial i civil per part de la Generalitat de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de contractació de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	Agència de Protecció de la Salut
	EDICTE
	de 17 de novembre de 2010, de notificació d’un acte administratiu (exp. 059/10 SRB).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 12 de novembre de 2010, pel qual es notifica la resolució d’un expedient sancionador (exp. OSP-G-32-2010).
	EDICTE
	de 16 de novembre de 2010, pel qual es notifica la resolució d’un expedient sancionador (exp. OSP-G-35-2010).
	ANUNCI
	de licitació per a la contractació d’un servei.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 17 novembre de 2010, pel qual es fan públiques diverses resolucions corresponents al Programa d’ajuts destinats a la promoció de l’ocupació autònoma.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 16 de novembre de 2010, de notificació de diverses resolucions d’inici d’expedients de revocació de subvencions (exp. 07/REE/057/0035788, 07/REE/057/0035478 i FRM-03-08-0295).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	INSTITUT CATALÀ
	D’ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació de diversos contractes.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 22 de novembre de 2010, de notificació de resolució d’expedient sancionador.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat de l’Alt Maresme (ref. CC2007000275).
	DIVERSOS
	CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDÈS
	CONSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA
	CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS DE LA RIBERA D’EBRE, PRIORAT I TERRA ALTA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	L’ALDEA
	L’AMETLLA DEL VALLÈS
	BARCELONA
	LA CANONJA
	CANYELLES
	FIGUERES
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	EL MASNOU
	MATARÓ
	MEDIONA
	MONTCADA I REIXAC
	PALAFRUGELL
	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
	PERAMOLA
	PONTS
	REUS
	RIELLS I VIABREA
	RUBÍ
	RUPIT I PRUIT
	SANT ESTEVE SESROVIRES
	SANT FELIU DE CODINES
	SANT FELIU DE LLOBREGAT
	SANTA SUSANNA
	SITGES
	SUBIRATS
	EL VENDRELL
	VERDÚ
	VILABLAREIX
	CONSELLS
	COMARCALS
	RIBERA D’EBRE
	DIPUTACIONS
	TARRAGONA.
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 Terrassa, sobre actuacions de judici verbal (exp. 883/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Figueres, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 113/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Terrassa, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1524/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Mataró, sobre procediment de judici verbal (exp. 2079/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1521/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Mataró, sobre procediment de mesures cautelars prèvies (exp. 963/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre procediment de divorci contenciós (exp. 675/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Lleida, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1198/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Mataró, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 2060/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 192/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de l’Hospitalet de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1094/2010).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Santa Coloma de Gramenet, sobre actuacions de guarda i custòdia (exp. 528/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 27 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 299/2010).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 5 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 196/2008).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 5 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 336/2009).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 325/2007).
	JUTJATS DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
	EDICTE
	del Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Badalona, sobre procediment de divorci contenciós (exp. 84/2009).
	TRIBUNALS DE COMPTES
	EDICTE
	de la Secció d’Enjudiciament del Departament Tercer del Tribunal de Comptes, sobre procediment de reintegrament per abast (exp. C- 136/10-0).
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